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 ]تفريغ اجمللس األول[

 بسم اهلل الرمحن الرحيم  

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من يهدي اهلل 
ا فال مضل هل، ومن يضلل فال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل، وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممد

 أما بعد: -صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما كثريا-عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدى هدى حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، ورش األمور 
 حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك بدعة ضاللة، ولك ضاللة يف انلار.

املعونة ىلع مذهب وم كتاب الصيام وما يتعلق به من أحاكم، من كتاب "فنأخذ إن شاء اهلل بدًء من ايل
عليه  -" للقايض اإلمام عبد الوهاب ابلغدادي-اإلمام مالك بن أنس رمحة اهلل تعاىل عليه-اعلم املدينة 

" نلفس املؤلف القايض عبد الوهاب اتللقني، وكنا أخذنا يف العام املايض كتاب الصيام من "-رمحة اهلل
محه اهلل، وكما كنت قد ذكرت سابقا أن القايض عبد الوهاب هل كتب تعّد مدرسة يف اتلدرج يف مسائل ر

اإلرشاف ىلع نكت مسائل "، ثم يأيت كتاب "املعونة" يف ادلرجة األوىل، وبعده "اتللقنيالفقه، فـ"
"، املعونةوأرفع من " "،اتللقني"، هذا كتاب آخر هل أرفع درجة من هذا الكتاب اذلي درسناه وهو "اخلالف

" البن القصاب، خمترص عيون األدلة"، وعنده "عيون املجالسيذكر خالف الفقهاء، وعنده كتاب آخر "
 وهو كتاب أوسع يف ذكر اخلالف العايل.

نذّكر برتمجة املؤلف رمحه اهلل، فهو اإلمام أبو حممد، عبد الوهاب بن يلع بن نرص بن أمحد بن حسني بن 
العرب مالك، بن طوق اتلغليب ابلغدادي العرايق املاليك، ُودل يوم اخلميس السابع من هارون بن أمري 

شوال سنة اثنني وستني بعد اثلالث مائة، ونشأ يف دار فقه وعلٍم وأدب، حيث اكن أبوه يلع من أعيان 
دين، واكن أخوه من األدباء، وأخذ يف العلم ىلع مااكن ودرج العلماء، وطالب  العلم يف ذاك الشهود املعدِّ
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رمحه -الزمان، وقد اعش رمحه اهلل تعاىل عيشة صعبة حيث اكن ضّيق احلال، وعّز قوته وضاق به حاهل 
 ومع ذلك جّد يف العلم وطلبه حىت بلغ مرتبة اعيلة. -اهلل تعاىل

وهل من الشيوخ وهم كرث، منهم أبو بكر األبهري شيخ املالكية، وكذلك أبو احلسن بن القصاب من 
"، عيون األدلة يف الفقه املقارن"، وصاحب كتاب "مقدمة يف أصول الفقهاملالكية، صاحب كتاب "أئمة 

" يف فقه مالك، والقايض أبو بكر بن اتلفريعوكذلك اإلمام أبو القاسم بن اجلالب صاحب كتاب "
علماء رمحة واإلمام أبو طاهر بن املخلَّص، وغريهم من ال -رمحة اهلل عليه-الطيب املشهور بابلاقالين 

 اهلل تعاىل ىلع اجلميع.

ترعرع فيها وبلغ شأنا يف العلم، لكن ضاق به احلال يف العراق ولم جيد قوته  -رمحه اهلل-ونشأ بالعراق 
اذلي يكفيه، فاضطر إىل اخلروج من العراق طلبا تلحصيل رزقه وما يكفيه، وقد قال ألهل العراق 

جدت بني ظهرانيكم رغيفني لك غداة وعشية ما عدلت لو ولّما خرج وشيعوه إىل آخر ابلدل قال )
رطل بمثقال، فلم يكن عنده من املال ما يشرتي  300( قال: واخلزب عندهم يومئذ ببدلكم بلوغ أمنية

 :-أهل العراق علماؤها وناسها-به ما يكيف نفسه، هلذا اضطر إىل اخلروج، قال رمحه اهلل وهم يودعونه 
 *** وحق هلا مين سالم مضاعف سالم ىلع بغداد يف لك موطن 

 فواهلل ما فارقتها عن قىل هلا *** وإين بشطي جانبيها لعارف
 ولكنها ضاقت يلّع بأرسها *** ولم تكن األرزاق فيها تساعف  

 واكنت كخل كنت أهوى دنوه *** وأخالقه تنأى به وختالف 

أنه اكن ىلع مذهب مالك،  فهذا هو سبب خروجه رمحه اهلل تعاىل، وقيل إن سبب خروجه من العراق
وذكر الكما يف الشافيع، فُطلب ألجله فخرج خائفا ىلع نفسه، لكن األول أشهر، ولّما نزل مرَص رّحب 

به أهلها، وعرفوا قدره، فتوىل القضاء، واجتمع عليه انلاس، ووصله أهل مرص، كذلك وصله أهل 
تعاىل، وذكر أن اإلمام ابن أيب زيد القريواين  املغرب ملا عرفوا منه من قوته يف العلم وإمامته رمحه اهلل

أرسل إيله ماكفأة بألف دينار، وبعضهم قال: إنما هم أوالد ابن أيب زيد القريواين، ألن أبا زيد تويف سنة 
 ـهيعين بينهما أربع وعرشون سنة، فقيل إن الظاهر أن 362 ـهووالدة القايض عبد الوهاب سنة 386

"، الرسالةبهذه املاكفأة، فقال: هذه ماكفأة تستحق أن أرشح كتاب أبيهم أي "األوالد هم اذلين راسلوه 
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" ورشحه ماتع الرسالة القريوانية( فرشح رساتله، أي "هذا رجل وجبت يلع ماكفأتهقيل: ملا بلغته قال )
 .-رمحه اهلل تعاىل-ومشهور، وطبع منه يشء 

، ويتمنون أن يزنل إيلهم، وخرج رمحه اهلل ورغب يف حضوره أهل مرص كذلك أهل املغرب، اكنوا يصلونه
تعاىل إىل أداء فريضة احلج، وظهر منه بعد خروجه من العراق األسف، وانلدم عن أن تركها، وخرج 

 منها، وكأنه يرى أن خروجه منها أخطأ فيه ولم يكن هل يلخرج.

العبارة، فقيها متفننا  ُعرف بالعلم وماكرم األخالق واكن زاهدا متأدبا، كثري احلفظ، حسن انلظر جيد
قال  -رمحه اهلل تعاىل-باراع أديبا، هو من أعيان علماء اإلسالم، فقد سما قدره، وشاع يف األفق ذكره 

اخلطيب ابلغدادي لم نلق من املالكيني أفقه منه، وقيل إنه اكن سببا النتشار املذهب املاليك يف مرص 
الك بمرص، فاكن من األسباب النتشاره تواجد القايض مرة ثانية بعد ابن القاسم، بعد أن ُدرس مذهب م

 .-رمحه اهلل تعاىل-عبد الوهاب بمرص 

لو اجتمع يف مدرسيت أبو أثىن عليه كثري من العلماء، من املالكية ومن غريهم، حىت قال ابلاقالين )
 الوهابد عمران الفايس القريواين، والقايض عبد الوهاب الجتمع علم مالك، فأبو عمران حيفظه، وعب

(، اكن حسن انلظر جيد العبارة(، قال اخلطيب مادحا هل )لو رآكما مالك لرّس بكما(، وقال )ينرصه
لو لم يكن ألصحاب املذهب املاليك بعد عبد الوهاب وأثىن عليه حىت اإلمام ابن حزم رمحه اهلل قال )

عبد الوهاب، وقال ابن فرحون ( هذا فيه ثناء ىلع ابلايج والقايض إال مثل أيب الويلد ابلايج لكفاهم
هو أحد أئمة املذهب اكن حسن انلظر، " قال )ادليباج املذهب يف تراجم أئمة املذهبصاحب كتاب "

إمام املالكية (، وأثىن عليه اإلمام ابن القيم قال )نّظارا للمذهب ثقة حجة نسيج وحده، وفريد عرصه
سنة اإلمام ابن القيم، وكذلك شيخ اإلسالم ابن ( وأثبت هل أنه من أهل البالعراق من كبار أهل السنة

 تيمية رمحه اهلل.

برع يف الفقه وهل فيه كتب جليلة، وبرع يف األصول، وهل فيه كتب أيضا متقنة، وتوىل القضاء رمحه اهلل 
تعاىل، وكرثت تالمذته، ومنهم ابن عمروس من أئمة املالكية، شيخ املالكية، وانتهت إيله الفتوى ببغداد، 

 هم اخلطيب ابلغدادي املشهور، ومنهم أبو إسحاق الشريازي الشافيع كذلك، وغريهم من أهل العلم.ومن
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وهل تآيلف كثرية، منها الكتاب اذلي أخذنا بعض رشحه، وهو اتللقني، والكتاب اذلي بني أيدينا 
ح اتللقني "املعني "املعونة ىلع مذهب اعلم املدينة" اإلمام مالك بن أنس رمحه اهلل تعاىل، وهل كتاب يف رش

عيون " أيضا، وهل رشح ىلع "خمترص املدونة" للقريواين، وهل كذلك "املدّونةىلع كتاب اتللقني"، ورشح "
" اخترصه هو عيون األدلة البن القصاب"، "اختصار عيون األدلة"، و"اختصار عيون املسائل"، و"املسائل

اإلرشاف ىلع نكت ، وهل الكتاب اذلي ذكرناه "رمحه اهلل، ورشح رسالة اإلمام ابن أيب زيد القريواين
"، وهل كتب يف األصول، اتللخيص يف أصول الفقه، وكتاب "املفاخر" يف أصول الفقه مسائل اخلالف

 " يف أصول الفقه كذلك، وغريها من الكتب.املقدماتأيضا، "

كما ذكر ذلك اإلمام ابن اكن أيضا يقول الشعر رمحه اهلل تعاىل، واكن ىلع عقيدة أهل السنة واجلماعة، 
 القيم، وشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحة اهلل تعاىل ىلع اجلميع.

ه، وقيل إنه اشتىه أكلة، 422وتويف رمحه اهلل يف شهر شعبان يللة اإلثنني الرابع عرش من شهر صفر سنة 
دفن بالَقرافة يعين  فُذكر أنه اكن يتقلب ويقول: ال هلإ إال اهلل عندما عشنا متنا، رمحة اهلل عليه، وقد

 مرص، قربه قريب من قرب اإلمام الشافيع وابن القاسم وأشهب، رمحة اهلل تعاىل عليهم مجيعا.

نرشع يف رشح الكتاب، والكتاب طويل بالنسبة ألخذه يف حصتني، هذا طول نسيب يعين، لكن 
معنا يف غري كتاب  سنحاول أن نقرأ الكتاب قراءة مع يشء من اتلعليق اليسري، واغلب املسائل مرت

 واحد من الكتب اليت رشحناها.

 )كتاب الصيام

َفَمْن َشِهَد }قال القاضي أبو حممَّد عبد الوهاب: صوم شهر رمضان فريضة واجبة على األعيان لقوله تعاىل: 

، وقوله وقوله صلى اهلل عليه وسلم: "بين اإِلسالم على مخس: فذكر صوم رمضان" {ِمْنُكُم الشَّْهَر َفْلَيُصْمُه

 للذي سأله عن اإِلسالم: "وصوم رمضان"، وألنه إمجاع(.

 خن حن ُّٱ( الصيام يف اللغة هو اإلمساك، واملنع واحلبس، كما يف قوهل تعاىل كتاب الصيامقال )
، فهو مطلق اإلمساك واحلبس، ويف الرشع هو 26مريمَّ  يه ىه مه جه ين ىن من
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متناع عن األكل والرشب واجلماع بنية اال(، أو )االمساك واالمتناع عن شهويت ابلطن والفرج)
(، وألهل العلم واملذاهب تعاريف متقاربة خمصوصة من طلوع الفجر الصادق إىل غروب الشمس

حاصلها هو هذا، حقيقة الصيام: حبس انلفس ومنعها وإمساكها عن األكل والرشب واجلماع، وما 
املفطرات رشاع، بنيٍة، نية اتلقرب إىل يلحق بذلك مما يُعد مفطرا، أو: حبس ومنع وإمساك انلفس عن 

 اهلل جل وعال، من طلوع الفجر الصادق إىل غروب الشمس.
( ىلع لك واحد، قال القايض أبو حممد عبد الوهاب: صوم شهر رمضان فريضة واجبة ىلع األعيان)

ول األمر اكن الوجوب ىلع أ( َّ حئخئ  جئ يي ىي ني  ُّٱلقوهل تعاىل: )
 لك اك يق يفىق  ىف يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت  مت زتُّٱاتلخيري
  جئ يي ىي ني  ُّٱ، ثم جاءت اآلية 184ابلقرةَّ ىل مل يك ىك مك
وقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "بين اإِلسالم ىلع مخس: ىلع اللزوم وىلع الوجوب، ) 185ابلقرة َّحئخئ

"( اذلي سأل عن اإلسالم يف أحاديث فذكر صوم رمضان" وقوهل لذلي سأهل عن اإِلسالم: "وصوم رمضان
حديث جربيل لّما جاء وسأل انليب صىل اهلل عليه وسلم، وحديث وفد عبد قيس أيضا يف كثرية، منها 

(، أمجعت األمة ىلع وجوب وألنه إمجاعبعض رواياته، ألن يف بعض رواياته أنهم سألوه عن اإليمان ، )
 رمضان وجوبا عينيا، جيب ىلع لك واحد ممن توفرت فيه الرشوط، فإن أنكر الوجوب فهذا كفر، وأما
إذا اكن يتساهل ويتاكسل ويتواىن يف الصيام، فهذه معصية ومن الكبائر املتوعد عليها بالعذاب، وقد 

من ذكر انليب صىل اهلل عليه وسلم يف رؤية رآها، أنه رأى أناسا يعلّقون من أشداقهم، فقال جلربيل )
هؤالء؟( قال )اذلين يفطرون قبل حتلّة صومهم(1، يعين يصوم لكن يفطر قبل وقت اإلفطار، فكيف 

 بمن يتعمد إفطار رمضان.
ومن أهل العلم من قال بكفره، من تعمد الفطر يف رمضان قال بعض أهل العلم بكفره، وهو منقول 
عن بعض السلف، لكن اذلي عليه مجهور العلماء، أنه إذا اكن يعتقد وجوب الصيام، وأنه إذا أفطر 

عظيم، ال يكفر بذلك وال خيرج عن دائرة اعص، وتعمد ذلك فهذا مرتكب للكبرية وىلع خطر 
 اإلسالم.

 
                                                           

 : صحيح [2393(، صحيح الترغيب7491(، وابن حبان )1986(، وابن خزيمة )3286] أخرجه النسائي في ))السنن الكبري(( ) 1
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 العلم بدخول شهر رمضان[: - 1)فصل ]

 ا فإكمال عدة شعبان.شهادة، فإن مل يصل إىل واحد منهموللعلم بدخوله ثالثة طرق وهي: الرؤية، وال

تى تروا اهلالل وال ح"ال تصوموا  يه وسلم: "صوموا لرؤيته"، وقوله:فأما الرؤية فاألصل فيها قوله صلى اهلل عل

جب الصوم باملظنون كان ع عليها وما عداها مظنون، فإذا وتفطروا حتى تروه"، وألن الرؤية حمققة مقطو

 باملتحقق أوىل.(

( وللعلم بدخوهل ثالثة طرق ويه: الرؤية، والشهادة، فإن لم يصل إىل واحد منهما فإكمال عدة شعبان)
 ن خُيرب، وإما أن يُكمل العدة.بهذا يثبت الشهر، إما أن يُرى، وإما أ

( احلديث يف الصحيحني، من 1"فأما الرؤية فاألصل فيها قوهل صىل اهلل عليه وسلم: "صوموا لرؤيته) 
 حديث ابن عمر، وجاء أيضا من حديث أيب هريرة.

 "( هذا لفظ أيب هريرة ريض اهلل عنه.وقوهل: "ال تصوموا حىت تروا اهلالل وال تفطروا حىت تروه) 

( ألن الرؤية حمققة مقطوع عليها وما عداها مظنون، فإذا وجب الصوم باملظنون اكن باملتحقق أوىلو)
تنظرون هنا القايض عبد الوهاب يسري ىلع خالف ما سار عليه يف كتاب اتللقني، يف كتاب اتللقني 

ل، هنا يقّيد، يرسد رسدا، راجعوا الكتاب يرسد رسدا، حكم املسائل الرشعية من غري اإلشارة إىل ادليل
" يذكر اإلرشاف ىلع نكت مسائل اخلالفيقرن احلكم بديلله، فيشري إىل بعض اخلالف، ويف كتاب "

"، فإذن ادليلل ىلع الرؤية هو هذا، عيون األدلة"، و"عيون املجالسكذلك هو يف " -أقوى وأوسع-اخلالف 
إذا لم نره أتممنا ثالثني يوما، ثم  ذكر احلديث، وذكر أيضا اإلحلاق، إذا اكن يُصام بيشء مظنون، يعين

أصبحنا صياما، وهذا اإلتمام يشء مظنون، ألن اهلالل قد يكون ظهر ولم نره، فإذا أتممنا شعبان 
ثالثني ودخلنا رمضان ايلوم الواحد واثلالثني هو أول رمضان، بناء ىلع أن اهلالل لم يظهر وهذا يشء 

فكيف بالرؤية؟ يه من باب أوىل،  -نعين الظن الغالب -ممظنون، فإذا اكن املظنون ترتتب عليه األحاك
 هذا استعمال لإلحلاق والقياس.

                                                           
 ([1081(، ومسلم )1909ي )] أخرجه البخار 1
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 ل رمضان[:الشهادة وإكمال العدة يف ثبوت هال - 2)فصل ]

بت أنها طريق للعلم بدخول ثخبار وإمجاع اأُلمة عليه، وإذا األصل يف الشهادة ولزوم الصوم بها ورود األ

لنساء بانفرادهن، وال مع اني حرين عدلني، وال ُيقبل فيها ادة رجلني مسلممنها شه جيزئالشهر فأقل ما 

  بالنقل اخلاص أو املستفيض.ر بكون السماء مصحية أو متغيمة والالرجال وال العبيد وال عدل واحد وال اعتبا

لتفت إىل ًما، ثم صام وال يفناها أكمل عدة شعبان ثالثني يوفإن مل يصل إىل الشهادة على الشرط الذي وص

 قول املنجمني: أهل احلساب والعدد(.

( يعين جاء ما يدل ىلع أن انليب صىل اهلل عليه وسلم األصل يف الشهادة ولزوم الصوم بها ورود األخبار)
ترآءى انلاس اهلالل فرأيته فأخربت انليب لم ير لكن نُقل إيله أن رؤي، فعمل باخلرب، قال ابن عمر )

-، ويف احلديث اآلخر، حديث ربيع بن ِحراش 1(وأمر انلاس أن يصوموا صىل اهلل عليه وسلم، فصام
عن بعض أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم أنهم شكوا يف يوٍم هل هو من رمضان أو  -باحلاء املهملة

ليس من رمضان، فجاء أعراب عشيا، وشهدوا عند انليب صىل اهلل عليه وسلم وقالوا إنهم رأوا اهلالل 
نليب صىل اهلل عليه وسلم، وأمر انلاس أن يفطروا، رواه أبو داود والنسايئ وأمحد وغريهم، أمس، فأفطر ا

، فهنا انليب صىل اهلل عليه وسلم لم يره، لكن عمل خبرب غريه، 2(وأن يغدوا إىل املصىلوزاد أبو داود )
 أي ادليلل.( معىن األصل األصل يف الشهادةعمل بشهادة غريه أنه رأى اهلالل، هذا هو األصل، )

مة عليه وإمجاع)
ُ
إذا ( أمجعت األمة ىلع أنه جيوز العمل بشهادة من رأى اهلالل، فإذن حديث )األ
وإنما  -لك واحد جيب أن يراه-( ليس املقصود هو أفراد األمة صوموا لرؤيته(، وحديث )رأيتموه فصوموا

 املقصود ثبوت الرؤية مبارشة أو بنقل وخرب.

 ( يعين الشهادة.علموإذا ثبت أنها طريق لل)

                                                           
 : صحيح[908(، إرواء الغليل3447(، وابن حبان )1691( واللفظ له، والدارمي )2342] أخرجه أبو داود ) 1
 : صحيح[2339( بنحوه، صحيح أبي داود18844(، وأحمد )2339] أخرجه أبو داود ) 2
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( إذا قلنا إن اخلرب يثبت به منها شهادة رجلني مسلمني حرين عدلني جيزئالشهر فأقل ما  )بدخول
ثبوت الشهر، يأيت من خيربنا أنه رأى اهلالل إذن غدا رمضان، فهل يكيف واحد؟ أو اثنني؟ أو البد من 

( اشرتاط هذا عند املالكية، منها شهادة رجلني مسلمني حرين عدلني جيزئفأقل ما مجع؟ قال )
 ( ال يقبل خرب العبد.حرين( ال يقبل الاكفر، )مسلمني( ال يكيف واحد، وال يكيف نساء، )رجلني)

 ( رجل وامرأتان أو نسوة ال تقبل عند املالكية.وال يُقبل فيها النساء بانفرادهن، وال مع الرجال)

مصحية أو متغيمة وال بانلقل اخلاص أو  وال العبيد وال عدل واحد وال اعتبار بكون السماء) 
( ال فرق يف كون السماء مصحية أو متغيمة، ال فرق بني نقل قليل أو نقل كثري، خبرب رجلني املستفيض

 عدلني مسلمني حرين يقبل ثبوت الشهر.

 فإن لم يصل إىل الشهادة ىلع الرشط اذلي وصفناها أكمل عدة شعبان ثالثني يوًما، ثم صام وال يلتفت)
( هنا قرر مذهب مالك، وسيأيت االستدالل عليه، واإلشارة إىل إىل قول املنجمني: أهل احلساب والعدد

 مذاهب اآلخرين، والرد عليها.

 

 وجه عدم قبول شهادة النساء يف رؤية هالل رمضان[: - 3)فصل ]

الرجال غالًبا فلم يقبل وإمنا قلنا: إنه ال يقبل فيها النساء على وجه ألنه حكم يثبت يف البدن يطلع عليه 

فيه شهادة النساء كالطالق والعتاق والقتل واحلدود، وألن شهادة النساء تقبل مع الرجال فيما طريقه املال أو 

 املقصود منه املال وبانفرادهن فيما ال يطلع عليه الرجال غالًبا من عيوب النساء ومسألتنا خارجة عن هذين.(

( ألن هناك من قال تقبل شهادة النساء، اذلين قالوا ال النساء ىلع وجه وإنما قلنا: إنه ال يقبل فيها) 
يقبل خرب النساء املالكية وهو قول عند الشافعية، وخالف احلنابلة، ويف رواية عند الشافعية، فقالوا 

 يقبل خرب النساء.

 ( الصيام يتعلق بابلدن.حكم يثبت يف ابلدن ألنه)
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الغالب الرجال هم من يف اخلارج، وليس النساء، فغالب من  -ة اهلاللرؤي -( يطلع عليه الرجال اغبلًا) 
 يطلع عليه الرجال، وهذا احلكم يتعلق بابلدن.

( يف الطالق البد من شهادة الرجال، فلم يقبل فيه شهادة النساء اكلطالق والعتاق والقتل واحلدود)
الرجال، هذا عند املالكية وغريهم،  والعتق ال بد من شهادة الرجال، والقتل واحلدود، البد من شهادة

هناك من خيالف ويقبل شهادة النساء يف هذا، هنا أحلق، لّما اكن الطالق يطلب فيه الشهادة، وهو متعلق 
بابلدن، والعتق كذلك، والقتل كذلك، واحلدود، هذه أحاكم تتعلق باألبدان، فعندهم أن شهادة النساء 

 ة النساء ال تقبل.ال تقبل، والصيام يتعلق بابلدن فشهاد

( مىت تقبل شهادة النساء؟ يف القضايا املايلة، وألن شهادة النساء تقبل مع الرجال فيما طريقه املال)
.182ابلقرة َّ  ىك مك لك اك يق ىق ٱُّٱتقبل مع الرجال، ليس بانفرادها   

هادة املرأة تقبل ( شأو املقصود منه املال وبانفرادهن فيما ال يطلع عليه الرجال اغبلًا من عيوب النساء) 
مىت؟ إذا اكنت تتعلق باملال، بديلل آية املداينة، أو فيما ال يطلع عليه إال النساء، مثل املرأة هذه بالغة أو 
ليست ببالغة؟ من اذلي يمكن أن يطلع ىلع أن ثديها نتأ أو لم ينتأ؟ من اذلي يمكن أن يطلع ىلع أنها 

من اذلي يطلع ىلع هذا؟ هذه أخبار النساء، املرأة هذه أنبتت أو لم تنبت؟ املرأة هذه بكر أو ثيب؟ 
أرضعت أو لم ترضع؟ من اذلي يطلع اغبلا ىلع هذا؟ النساء، فشهادة املرأة تقبل يف أمور املال آلية 

 املداينة، أو يف األشياء اليت ال يطلع عليها إال النساء

املال، وال من أمور ختص النساء، .( ما يتعلق بالصيام ليست يه من أمور ومسأتلنا خارجة عن هذين)
فال تُقبل شهادة النساء هاهنا، واألقوى والعلم عند اهلل قبوهلا، ال يوجد من يدل ىلع أنها ال تُقبل، وهو 

 قول احلنابلة ورواية عند الشافعية.

 

 من أدلة شروط قبول الشهادة على هالل رمضان[: - 4)فصل ]
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إمنا ن شروط العدالة كاإلسالم، ومغري العدول غري مقبولة، واحلرية  هادةوإمنا قلنا: ال يقبل غري األحرار ألن ش

 ن كانت مصحية مل تقبل فيه إالمة خالًفا ألبي حنيفة يف قوله: إمل نفرق بني أن تكون السماء مصحية أو متغي

م: صلى اهلل عليه وسل يمة قبلت فيه شهادة واحد، لقولهشهادة العدد املستفيض خربهم، وإن كانت متغ

وجب قبوهلما كما لو كانت ق، وألنه قد حصل بشهادة عدلني، ف"فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا" ومل يفر

يم كسائر األشياء املشهود ق شرط االستفاضة فيه بالصحو والغمتغيمة وألنه معنى يثبت بالشهادة فال يتعل

 فيها.(

غري مقبولة، واحلرية من رشوط العدالة وإنما قلنا: ال يقبل غري األحرار ألن شهادة غري العدول ) 
( الشهادة البد فيها من العدالة، البد أن يكون الشاهد عدال، واحلرية رشط يف العدالة، اكإلسالم

قول آخر  -أي عند الشافعية-وعدم قبول شهادة العبد هو قول املالكية، وأيضا قول عند الشافعية، وهلم 
يب حنيفة واإلمام أمحد وهذا أقوى ألن اإلخبار برؤية اهلالل هو بقبوهلا، تقبل شهادة العبد وهو وقول أ

 من قبيل الرواية ال من قبيل الشهادة.

( أبو حنيفة يقول: إذا وإنما لم نفرق بني أن تكون السماء مصحية أو متغيمة خالفًا أليب حنيفةقال ) 
مع، ألن اللك يستطيع أن اكنت السماء متغيمة يكيف خرب الواحد، أما إذا اكنت مصحية البد من اجل

 يرى، فالواحد خربه مشكوك، فهنا يقول: حنن لم نفّرق بني متغيمة أو مصحية ال فرق، وهو الصحيح.

يف قوهل: إن اكنت مصحية لم تقبل فيه إال شهادة العدد املستفيض خربهم، وإن اكنت متغيمة قبلت ) 
هذا احلديث جاء  1"(عدل فصوموا وأفطروا فيه شهادة واحد، لقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "فإن شهد ذوا

 عن غري واحد من الصحابة الكرام، رواه أبو داود وغريه.

 )ولم يفرق( انليب صىل اهلل عليه وسلم. 

)وألنه قد حصل بشهادة عدلني، فوجب قبوهلما كما لو اكنت متغيمة وألنه معىن يثبت بالشهادة فال 
سائر األشياء املشهود فيها.( إذن استدل بادليلل وانلظر، يتعلق رشط االستفاضة فيه بالصحو والغيم ك

                                                           
 ، ونحوه في السنن والصحاح[2193]بهذا اللفظ رواه الدارقطني  1
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ما هو انلظر؟ قال )كما لو اكنت متغيمة وألنه معىن يثبت بالشهادة فال يتعلق رشط االستفاضة فيه( 
ألن رؤية اهلالل واإلخبار بذلك تتعلق به معىن الشهادة، ولم يأت يف الرشع اشرتاط االستفاضة يف 

شهادة رجلني أو أربع، أو رجل وامرأتني، أما االستفاضة فال يوجد، فمادامت  الشهادة، وإنما اشرتاط
 رؤية اهلالل فيها معىن الشهادة فإذن تُقبل شهادة الرجلني.

 ىلع لكٍّ فاشرتاط النساء الراجح عدم اشرتاطه، احلرية كذلك الراجح عدم اشرتاطها ىلع الصحيح.

 
 :شهادة الواحد على رؤية اهلالل[ - 5)فصل ] 

ته وأفطروا لرؤيته، "صوموا لرؤي لشافعي لقوله صلى اهلل عليه وسلم:لوإمنا قلنا: ال تقبل شهادة الواحد خالًفا 

انسكوا"، فشرط العدد يف إن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وفإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني، ف

د أصله النكاح والطالق شهادة عليه واحن فلم يقبل يف الالشهر فثبت وجوبه، وألنه حكم يثبت يف البد

 وألنها شهادة على رؤية اهلالل كالفطر.

وسلم: "فإن حال دونه غمام  ب كمال العدد لقوله صلى اهلل عليهوإمنا قلنا: إن مع عدم الرؤية والشهادة جي

 قل عنه إال بأنعبان فال ينتشكم فأقدروا له"، وألن األصل بقاء فأمتوا العدة ثالثني"، وقوله: "فإن غم علي

 رؤية والشهادة.(يثبت دخول رمضان من طريق مثله وليس إال ال

وإنما قلنا: ال تقبل شهادة الواحد خالفًا للشافيع لقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا )
"( لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثالثني، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا

 هذا احلديث كذلك رواه أبو داود وغريه، وهو حديث صحيح.

( قال القايض: إنه البد من شهادة عدلني، الشافيع يقول: تكيف فرشط العدد يف الشهر فثبت وجوبه)
ترآءى انلاس اهلالل شهادة الواحد، وقول الشافيع أقوى ديلال، ألنه جاء يف احلديث أن ابن عمر قال )
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، هذا احلديث فيه 1(ىل اهلل عليه وسلم أين رأيته فصام وأمر انلاس أن يصوموافرأيته وأخربت ابلنيب ص
أن انليب صىل اهلل عليه وسلم قبل شهادة ابن عمر وهو واحد، فهذا يدل ىلع صحة ثبوت الشهر بشهادة 

 الواحد ىلع الصحيح.

 هو؟ ما -القياس-ثم بانلظر  -باحلديث-هنا استدل بادليلل 

( حكم إثبات بلدن فلم يقبل يف الشهادة عليه واحد أصله انلاكح والطالقوألنه حكم يثبت يف ا)
رؤية اهلالل يتعلق باألبدان ألنه صيام، فيلحق بالشهادة ىلع األبدان، مثل شهادة انلاكح، والشهادة يف 

 الطالق.

هالل ( يقول أيضا: أنتم تقولون اخلروج من رمضان، وإثبات وألنها شهادة ىلع رؤية اهلالل اكلفطر) 
شوال كم تشرتطون فيه من عدد؟ تقولون البد من شهادة عدلني، إذن ما الفرق بني الشهادة بالصيام، 

والشهادة باإلفطار؟ ال فرق، فكما نشرتط خلروجنا من الشهر اثنني، نشرتط لدلخول يف الشهر اثنني، 
ادلخول يف الشهر،  فأحلق أوهل بآخره، نقول: حقيقة اخلروج من الشهر البد من شهادة عدلني، لكن

 جاء عن انليب صىل اهلل عليه وسلم قبول خرب الواحد، فنقبل خرب الواحد.

وإنما قلنا: إن مع عدم الرؤية والشهادة جيب كمال العدد لقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "فإن حال دونه )
رأى اهلالل، ماذا ( يعين قال: إذا لم تكن رؤية، وال شهد أحد عندنا أنه 2"غمام فأتموا العدة ثالثني

نفعل؟ نكمل العدة، تسع وعرشون نزيد اثلالثني بعدها نصوم، أو يف آخر الشهر نزيد ثالثني بعده 
نفطر، من أين جئت بهذا؟ قال: قلت بهذا هلذا احلديث، وهو يف الصحيحني، هذا لفظ أيب داود، وجاء 

 عن ابن عمر، وعن أيب هريرة، بألفاظ قريبة يف الصحيحني.

( هذا يف الصحيحني، جاء من لفظ ابن عمر، ولفظ أيب هريرة، 3"فإن غم عليكم فأقدروا هل"وقوهل: )
فأكملوا عدة (، )فعدوا ثالثني( )فاقدروا هل ثالثني( واتلقدير هو إتمام احلساب، بديلل )فاقدروا هل)

 (، ألفاظ كثرية.فأكملوا عدة شعبان ثالثني(، )الشهر ثالثني

                                                           
 : صحيح[908(، إرواء الغليل 3447(، وابن حبان )1691(، والدارمي )2342خرجه أبو داود )] أ 1
 : صحيح[7392]صحيح الجامع 2
 ([1080( ومسلم ) 1907]أخرجه البخاري ) 3
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ال ينتقل عنه إال بأن يثبت دخول رمضان من طريق مثله وليس إال وألن األصل بقاء شعبان ف) 
( حنن اآلن يف شعبان، حىت نقول: إن غدا رمضان البد أن نرى اهلالل، أو أن يأتينا خرب الرؤية والشهادة

عن رؤية اهلالل، إذا لم نر ولم يأت اخلرب فالشهر العريب يكون تسعة وعرشين أو ثالثني، حنن اآلن 
ن، لم نر اهلالل وال أحد أخربنا برؤية اهلالل، فأي اجلانبني أرجح، كون غدا أول رمضان تسعة وعرشو

أو ثالثني؟ الراجح أن غدا ثالثون من شعبان، واألصل والقاعدة: بقاء مااكن ىلع مااكن حىت يأيت 
جدا نتم العدة ادليلل، فاألصل بقاء شعبان ال خنرج إال بديلل قوي، الرؤية أو اإلخبار بالرؤية، إذا لم يو

 ثلبوت احلديث، وقوهل )وألن األصل( هذا ديلل بانلظر، والسابق ديلل باألثر.

 

 مضان[:قول أهل النجوم والعدد يف هالل ر - 6)فصل ]

لى و منجًما فقد كفر مبا أنزل عم والعدد لقوله: "من صدق كاهًنا أوإمنا قلنا: إنه ال اعتبار بقول أهل النجو

ألن صاحب الشرع قصر ذلك وون يف صحته وال يسلم هلم ثبوته، ون ذلك من طريق خيالفحممَّد"، وألنهم يثبت

 إثبات زيادة عليه( على الرؤية والشهادة وإكمال العدة فلم جيز

وإنما قلنا: إنه ال اعتبار بقول أهل انلجوم والعدد لقوهل: "من صدق اكهًنا أو منجًما فقد كفر بما )
من أىت اكهنا فسأهل عليه وسلم، احلديث صحيح رواه الرتمذي وغريه، ) ، صىل اهلل1"(أنزل ىلع حممَّد

 ( فال جيوز اعتماد أقواهلم.وصدقه فقد كفر بما أنزل ىلع حممد صىل اهلل عليه وسلم

وألنهم يثبتون ذلك من طريق خيالفون يف صحته وال يسلم هلم ثبوته، وألن صاحب الرشع قرص ذلك )
 ( ملاذا ال جيوز قبول خرب املنجم؟ ذكر أدلة:لعدة فلم جيز إثبات زيادة عليهىلع الرؤية والشهادة وإكمال ا

= أوال: ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم نىه عن إتيان الاكهن واملنجم وسؤاهل، فإذا أتينا إىل من يرى يف 1
 انلجوم، وحيسب حسابها، فنكون قد دخلنا يف عموم هذا احلديث، فال جيوز.

                                                           
) قال األلباني 10/93راني )(، والطب5408(، وأبو يعلى )6/114]نحوه بدون لفظ "منجما" أخرجه البزار كما في ))إتحاف الخيرة المهرة(( للبوصيري ) 1

 [[242 /1أخرجه الترمذي في باب: كراهية إتيان الحائض: ، : إسناده جيد167في "النصيحة" 
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خيالفهم غريهم فيها، فإذن فيها الظن، والشبهة، واحتمال اخلطأ، وال يسلم هلم يف = ثم إثباته بطرق 2
 اثلبوت، فقد خيطؤون.

= وألن صاحب الرشع رتب ثبوت الشهر بثالثة أمور: الرؤية، الشهادة ىلع الرؤية، إتمام العدة، إذا 3
الرشع لم يذكره فال جيوز أن جئتم وقلتم بانلجوم سببا رابعا، أين ادليلل ىلع اعتباره؟ إذا اكن صاحب 

 يذكره.

وقد نقل اإلمجاع ىلع بطالن اعتماد اتلنجيم يف إثبات الشهر غري واحد من أهل العلم، ابن بطال من 
املالكية، وابلايج من املالكية، وابن بزيزة، واإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، وذكر ذلك ابن عبد 

 رث.الرب وغريهم من أهل العلم وهم ك

 علم اتلنجيم يقسمه العلماء إىل قسمني: علم التسيري، وعلم اتلأثري:

= أما علم اتلأثري فحرام، وهو اذلي تُرتّب عليه العلم بالغيبيات، واتلأثري يف الكون ..الخ، هذا اذلي 1
 اكن عليه رشك قوم إبراهيم، واللكدانيون وغريهم قديما.

ات ىلع أخرى للبلوغ والعلم باألوقات، هذا وقت الربيع، = ولم التسيري وهو اذلي فيه ترتيب مقدم2
وقت اإلبّار، وقت ظهور األزهار والورد، هذا علم جائز ال إشاكل فيه، لكن اعتماده إلثبات الشهر هذا 

 ال جيوز، االستئناس به ال حرج لكن جعله حجة ال جيوز.

وم، استأنسنا به، وقيل إنه ال يرى ال فإذا اكن رؤي اهلالل وقيل بهذا العلم أن اهلالل يرى يف هذا ايل
نلتفت إيله، إذا لم نر اهلالل وجاء اخلرب بالرؤية فنفس احلكم، إذا لم نر اهلالل نتم العدة، قال أصحاب 

علم الفلك: اهلالل يرى، ال يعتمد عليهم، تتم العدة، إذا قيل ال يرى، فيوافقون إتمام العدة يُستأنس 
 بذلك، أما أن يعتمد فال.

 

 النية يف الصيام[: - 7فصل ])
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 مَّة خالًفا لزفر يف قوله:ء ونذر معني أو مستحق يف الذِّالنية شرط يف صحة كل صوم من فرض ونفل وقضا

 نيات" احلديث، وقوله صلى اهلل عليه وسلم: "إمنا األعمال بالإن رمضان غري حمتاج إىل نية، لقوله صلى اهلل

 به سائر الصيام.الليل" فعم، وألنه صوم شرعي فأش صيام منعليه وسلم: "ال صيام ملن مل يبيت ال

مَّة)  ( انلية عند انلية رشط يف صحة لك صوم من فرض ونفل وقضاء ونذر معني أو مستحق يف اذلِّ
املالكية رشط يف الصوم، أي صوم، البد أن تكون انلية، وتكون قبل الفجر، كما سيأيت، فانلية رشط 

 يف الصوم، بل يه ركن.

 ( بن اهلذيل من احلنفية.فًا لزفرخال)

( ألن رمضان ال يُتصّور أن يصام فيه إال رمضان، فأنت إذا يف قوهل: إن رمضان غري حمتاج إىل نية) 
 أمسكت وامتنعت تريد صيام رمضان، فال حيتاج أنك تنوي، وهذا غري صحيح، البد من انلية.

احلديث، وقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "ال صيام  1"(لقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "إنما األعمال بانليات)
(هذا رواه أبو داود والنسايئ من طريق حفصة مرفواع، وموقوفا، 2"ملن لم يبيت الصيام من الليل

والصحيح أنه موقوف، وجاء حنوه عن ابن عمر، وجاء من طريق آخر يف ضعف عن اعئشة، وأفىت بذلك 
و حديث ثابت موقوفا وهل حكم الرفع، ال جيوز الصيام إال ابن عمر وحفصة رضوان اهلل ىلع اجلميع، فه

 (.ال صيام ملن لم يبيت الصيام من الليلبنية قبل الفجر، )

( إنما األعمال بانليات( يعين األحاديث تدل ىلع العموم )فعم، وألنه صوم رشيع فأشبه سائر الصيام) 
هذا يعم لك أنواع الصيام رمضان وغري  (ال صيام ملن لم يبيت الصيام من الليليعم مجيع األعمال، )

( فأشبه سائر لصيام، وألنه صوم رشيع فأشبه سائر الصيامرمضان، فلماذا فّرقت، واحلديث يعم؟ قال )
 هذا انلظر والقياس.

                                                           
 [1]صحيح البخاري  1
 : صحيح[2333( بنحوه. قال األلباني في "صحيح النسائي" 1700( باختالف يسير، وابن ماجه )2334( بمعناه، والنسائي )730]أخرجه الترمذي ) 2
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نقول لزفر: صيام غري رمضان رشط فيه انلية أو ال؟ يقول: نعم رشط، نقول: ما الفرق بني رمضان 
 فهو كسائر الصيام، تُشرتط أيضا فيه انلية.وغريه؟ رمضان صوم رشيع، 

مَّة( حمدد، )ونذر معنينرشح بعض األلفاظ قوهل ) ( انلذر املعني أن ينذر صيام ايلوم أو مستحق يف اذلِّ
الفالين حمدد، أو مستحق يف اذلمة أن ينذر صيام يوما هلل، إذا وقع هل كذا وكذا، هذا انلذر يف ذّمته، يف 

 رقبته، لكن غري معني.

 

 نية الصيام بعد الفجر[: - 8)فصل ]

النية بعد الفجر لشيء من أنواع الصيام خالًفا ألبي حنيفة يف إجازته ذلك فيما يتعلق بوقت معني  جتزئوال 

كصوم رمضان والنذر املؤقت، وللشافعي إجازته ذلك يف النفل دون الفرض، ودليلنا قوله صلى اهلل عليه 

صيام من الليل" فعم، وألنه صوم شرعي فأشبه النذر والقضاء والنفل، وسلم: "ال صيام ملن مل يبيت ال

وألنها عبادة من شرطها النية، فوجب أال يتأخر عن بعض زمانها أصله الصالة واحلج، وألنها نية ابتدأت بعد 

 مضي جزء من النهار أصله بعد الزوال، وألن كل ما ال يكون الصائم صائم إال بوجوده فال يصح الصوم بعد

مضي جزء من اليوم عرًيا منه أصله اإلمساك، وألن النية أحد ركين الصيام فاختصت بإحدى جنسي الزمان 

أصله اإلمساك، وعلى الشافعي خاصة أن النهار لو كان زماًنا تصح فيه نية لصيام النفل لصحت فيه نية 

نفلها يف وقت النية أصله الفرض اعتباًرا بالليل، وألنها عبادة من شرطها النية، فلم خيتلف فرضها و

 الصالة.(

انلية بعد الفجر ليشء من أنواع الصيام خالفًا أليب حنيفة يف إجازته ذلك فيما يتعلق بوقت  جتزئوال )
( عند املالكية انلية، البد أن تكون قبل الفجر، يف لك أنواع معني كصوم رمضان وانلذر املؤقت

ر، الكفارة، كفارة قتل اخلطأ، أو احلنث، أو الظهار، أو الصيام، سواء رمضان، سواء قضاء رمضان، انلذ
 اتلطوع، البد أن تنوي قبل الفجر، إذا طلع الفجر ولم تنو ال صيام لك.
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قال: وخيالفنا يف هذا أبو حنيفة، يقول: رمضان جيوز أن تنوي فيه بعد الفجر، انلذر املعني املحدد جيوز 
ة؟ قال: ألن هذا الوقت ليس حمال إال هلذا الفعل، فجاز أن أن تنوي فيه بعد الفجر، ملاذا يا أبا حنيف

 تكون انلية بعده، مادام جتوز انلية قبل، فبعده أيضا جائزة.

( يقول: حنن املالكية خنالف الشافيع، ألن الشافيع يقول وللشافيع إجازته ذلك يف انلفل دون الفرض) 
 ع جيوز بعد الفجر.يف الفرض البد أن تنوي قبل الفجر، لكن انلافلة واتلطو

( قوهل صىل اهلل عليه وسلم: "ال صيام ملن لم يبيت الصيام من الليل" فعم)( ديلل املالكية وديللنا) 
االستدالل بالعموم، قال: البد يف الصيام أن تنوي من الليل يعين قبل الفجر، ألنه إذا طلع الفجر بدأ 

ن وانلافلة، وانلذر املعني، وغريه، ثم ذكر أدلة انلهار، ولم يفرق صىل اهلل عليه وسلم بني صيام رمضا
 نظرية.

( رمضان وانلذر املؤقت، وانلافلة هذا صوم رشيع وألنه صوم رشيع فأشبه انلذر والقضاء وانلفل) 
كسائر أنواع الصوم، فمادام يف تلك األنواع من الصيام البد من انلية قبل الفجر، فرمضان أيضا، 

 وانلافلة كذلك.

( يف الصيام أنتم دة من رشطها انلية، فوجب أال يتأخر عن بعض زمانها أصله الصالة واحلجوألنها عبا)
ال صيام ملن لم يبيت الصيام من ) (،إنما األعمال بانلياتتتفقون معنا أنه جتب فيه انلية؟ قالوا: نعم )

اجلميع ىلع أن انلية ، إذن مىت تكون انلية؟ يتفق 1(من لم جيمع الصيام قبل الفجر فال صيام هل(، )الليل
(، هذا أصله الصالة واحلجالبد أن تتقدم بداية األعمال، إما توافق أو قبل، ال تكون بعدها، قال )

( املقصود: فوجب أن ال تتأخر نية صيام رمضان وانلذر فوجب أال يتأخراستعمال للقياس، انظر )
وقبل احلج، جبامع أن اجلميع عبادة املؤقت وانلافلة عن الفجر كما جيب أن تتقدم انلية قبل الصالة 

تشرتط فيها انلية، فاألصل املقيس عليه الصالة واحلج، والفرق املقيس صيام رمضان وانلذر املؤقت 
هو الوصف  وانلافلة، ألن هذا اذلي وقع فيه اخلالف، ما هو احلكم؟ وجوب كون انلية قبل الفجر، ما

 ذا استعمال القياس.اجلامع؟ هذه لكها عبادات تشرتط فيها انلية، ه

                                                           
 : صحيح[2454]صحيح أبي داود 1
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( قياس آخر، أنتم تقولون: جتوز انلية وألنها نية ابتدأت بعد ميض جزء من انلهار أصله بعد الزوال) 
بعد الفجر، فهل حتددون حبد أو ال؟ قالوا: نعم بعد الفجر ما لم يكن إىل الزوال، فلو نوى بعد الزوال ال 

( يعين دأت بعد ميض جزء من انلهار أصله بعد الزوالوألنها نية ابتيصح، إىل اغية قبل الزوال، فقال )
إذا نوى بعد الزوال، فقد نوى يف جزء من انلهار، ال يصح الصوم، كذلك إذا نوى بعد الفجر فقد نوى يف 

 جزء من انلهار فال يصح الصوم، هذا فياس آخر.

من ايلوم عريًا منه وألن لك ما ال يكون الصائم صائما إال بوجوده فال يصح الصوم بعد ميض جزء ) 
( هذا قياس آخر، قياس انلية ىلع اإلمساك، وجه القياس: لك يشء ال تسيم الصائم أصله اإلمساك

صائما إال بوجوده من بداية انلهار إىل نهايته، فيكون هل حكم واحد، ال نسيم الصائم صائما إال إذا 
الصائم صائما إال بوجود انلية قبل أمسك عن األكل والرشب من بداية انلهار إىل نهايته، فال نسيم 

بداية انلهار، لو أنه أكل أول انلهار هل حتكمون هل بالصيام؟ ال، إذن لو مىض عليه أول انلهار ليس فيه 
 انلية يلحق به، ال يقال إنه صائم.

فال يصح الصوم بعد ميض ( ومن ذلك انلية واإلمساك )وألن لك ما ال يكون الصائم صائما إال بوجوده)
( يعين ال جيوز أن يميض جزء من ايلوم قد خال الصائم فيه من اإلمساك عن ء من ايلوم عريًا منهجز

اإلطعام، يعين أنه أطعم، ال يصح صومه، فال جيوز أن يميض جزء من ايلوم خال الصائم فيه عن نية 
 الصيام، أصله اإلمساك.

فاختصت بإحدى مساك، وكذلك الزمان، )( الصيام هل ركنان: انلية واإلوألن انلية أحد ركين الصيام) 
 ( البد من بدايته، من أوهل، هذا رد ىلع أيب حنيفة.جنيس الزمان أصله اإلمساك

أن انلهار لو اكن زمانًا تصح فيه نية لصيام انلفل ( نزيد ردا آخر ىلع الشافيع )وىلع الشافيع خاصة) 
زما تصح فيه نية لصيام انلفل، لصحت فيه  ( قال: انلهار لو اكنلصحت فيه نية الفرض اعتباًرا بالليل

نية الفرض، اعتبارا بالليل، كما أن الليل حمل نلية صيام انلفل والفرض ىلع حد سواء، فانلهار يكون 
ىلع حد سواء، ليس حمال نلية الصيام، ال للنفل وال للفرض، اعتبارا بالليل، الليل حمل نلية الصيام، 

 نلية الصيام، الفرض وكذلك انلفل، هذا كأنه قياس بالعكس.انلفل والفرض، انلهار ليس حمال 
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( مثل الصالة وألنها عبادة من رشطها انلية، فلم خيتلف فرضها ونفلها يف وقت انلية أصله الصالة) 
البد هلا من نية، ال فرق بني فرضها ونفلها، تأيت تلصيل نافلة، الراتبة راتبة الظهر القبلية أو بعدية أو 

 الستخارة، أو اتلوبة أو غريها، فالبد من انلية، هذه ردود املالكية ىلع من خالفهم.الضىح، أو ا

والصحيح يف املسألة هذه أن انلية ركن ورشط يف الصيام، كما قال املالكية، والبد أن تكون انلية قبل 
يب صىل اهلل الفجر، يف مجيع أنواع الصيام ما عدا انلافلة فقط فالقول قول الشافيع، ثلبوت ذلك عن انل

؟( عندكم يشءعليه وسلم يف حديث اعئشة وغريها أن انليب صىل اهلل عليه وسلم أىت يوما فقال )
أي أنشئ الصيام، وهذا الفعل نقل عن أزيد  1(إذن أصوم( ويف رواية قال )إين إذن صائمقالت: ال، قال )

يد صحيحة ال غبار عليها، من ثمانية من الصحابة الكرام عليهم الرضوان، بعضهم يثبت عنهم بأسان
وبعضهم يف أسانيده ضعف، لكن جمموع الصحابة ثبت عنهم إحداث انلية يف الصيام يف انلافلة بعد 

 الفجر، وال يعلم هلم خمالف.

أما ما نقل عن ابن عمر وأنه يلزم بانلية قبل الفجر فذلك يف صيام الفريضة، ولم يثبت عنه حتديد 
عليه وسلم واتفاق هؤالء اجلمع من الصحابة: أيب ادلرداء، ومعاذ، وأيب انلافلة، فإذن فعله صىل اهلل 

طلحة، وأبو هريرة، وكذلك نقل عن ابن عباس، وعن غريهم ممن ال خمالف هلم يف ذلك، فاألظهر أنه 
جتوز انلية ولو بعد الفجر يف صيام انلافلة، واألوىل أن تكون قبل الفجر، لكن إن فاتته وأراد أن 

 ك إن شاء اهلل تعاىل.ينشئ جاز ذل

 

 من نوى جلميع شهر رمضان[: - 9)فصل ]

 :-صلى اهلل عليه وسلم  -وله ه خالًفا ألبي حنيفة والشافعي لقإذا نوى جلميع شهر رمضان من أول ليلة أجزا

 ل النية والعمل املنوي زمانمان يصلح جنسه لنية الصوم ال يتخلما نوى"، وألنه نية لصوم يف ز المرئ"إمنا 

 .(لته وقت املغرب أو العشاء اآلخرةهار فطر فأشبه إذا نوى اليوم األول من لين

                                                           
 ([25228(، وأحمد )1701(، وابن ماجه )2324(، والنسائي )734(، والترمذي )2455(، وأبو داود )1154]الحديث برواياته أخرجه مسلم ) 1
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( هنا انلية، نية الصيام هل تكيف نية واحدة للك شهر؟ إذا نوى جلميع شهر رمضان من أول يللة أجزاه)
أول إذا نوى جلميع شهر رمضان من أو البد للك يوم نية؟ فعند املالكية تكيف نية واحدة للك الشهر، )

 (.يللة أجزأه

"( لفظ احلديث ما نوى المرئ: "إنما -صىل اهلل عليه وسلم  -خالفًا أليب حنيفة والشافيع لقوهل ) 
 (.وإنما للك امرئ ما نوى)

وألنه نية لصوم يف زمان يصلح جنسه نلية الصوم ال يتخلل انلية والعمل املنوي زمان نهار فطر ) 
( هنا قياس، استعمل األثر وانلظر، وقت املغرب أو العشاء اآلخرة فأشبه إذا نوى ايلوم األول من يللته

وألنه (، فأنا نويت أن أصوم لك الشهر، كفتين هذه انلية، والقياس )وإنما للك امرئ ما نوىأما األثر )
( ال يتخلل نلية والعمل املنوي زمان نهار فطٍر، أنا نويت نية لصوم يف زمان يصلح جنسه نلية الصوم

أصوم نهار رمضان لكه، ليس بني نييت وأول يوم نهار آخر اذلي هو زمان الصوم، وإنما هو لكه  ايلوم أن
فأشبه إذا نوى ايلوم األول يلل، فأجزأت هذه انلية جلميع الشهر، ما هو األصل اذلي نقيس عليه؟ قال )

نة ونصف أنوي ( لو اكن غدا أول رمضان، بعد غروب الشمس أنوي، الساعة اثلامنة أو اثلاممن يللته
أصوم غدا، طيب اتلاسعة آكل والعارشة هذا وقت لكه الك، لكن بني نييت وطلوع الفجر ألول يوم من 
الصيام، هل ختلله نهار آخر لم أنو فيه، لكه يلل، كذلك إذا قلتم ايلوم األول بعده يأيت الليل آكل فيه، ثم 

طلوع انلهار لكه يلل، وهو حمل لألكل، فلم  يأيت انلهار لكن هو قاسه ىلع الليلة األوىل من نيته إىل
يكن مانعا لصحة نية صيام ذلك ايلوم، فكذلك الشهر، ال يفصله عن نيته إال يلل، فصحت هذه انلية 

للك الشهر، هذا وجه انلظر، فقالوا: الليل اذلي هو حمل لإلطعام ال يعد ناقضا للنية االوىل، ومجهور 
نية، وهذا القول هو األصوب، مالك جيزي صيام الشهر بنية واحدة من  العلماء ىلع أنه البد للك يللة من

أول الشهر، واجلمهور يقولون البد للك يللة من نية، وقول اجلمهور أقوى ألن أيام الشهر يتخللها ما ال 
 يعد من زمن الصوم ألنه يلل حمل لألكل والرشب واجلماع ..الخ، فينبيغ انلية للك يوم.



 ن حممد بن خدة******** لفضيلة لشيخ أبي عبد الرمح***(املعونة)من كتاب  (كتاب الصيام)لتعليق الثاني على ا

21 
 

: ولكن كون اإلنسان يقوم يلتسحر، ويمسك صباحا قاصدا الصوم، هذه يف حد قال بعض أهل العلم
 ذاتها نية، وليس للنية معىن غري هذا، أن يكون قاصدا للصوم ممساك عن األكل والرشب وحنو ذلك.

 

 من رأى هالل رمضان وحده[: - 10)فصل ]

ملا لزمه بإخبار غريه عن رؤيته ى الناس هالل رمضان فرآه رجل واحد لزمه صومه يف نفسه ألنه ءإذا ترآ

وهي مظنونه له كان بتيقنه أوىل وال خالف يف ذلك، وإذا ثبت هذا فإن كان ممن يسمع اإِلمام قوله، فعليه أن 

خيرب اإِلمام بذلك ألنه حق هلل تعاىل فيلزمه أداؤه، ولعل غريه أن يكون قد رآه فتكمل الشهادة، وإن كان 

غريها ال تعرف عدالته فليس عليه أن يعلم اإِلمام ألنه يضع من نفسه بغري فائدة فاسًقا أو عبًدا أو امرأة أو 

 بل يصوم لنفسه.(

هذه مسألة إذا رأى اهلالل وحده، سبق أن الشهر يف املذهب ال يثبت خبرب الواحد، فيقول هنا: لو أنه رآه 
خيرب اإلمام يُنظر هل هو ممن  لوحده هل خيرب اإلمام أو ال خيرب؟ وهل يصوم أو ال يصوم؟ نقول: أما كونه

تقبل شهادته أو ال، كونه رجل مسلم عدل حر، هذه الرشوط، فإذا اكن كذلك لزمه أن خيرب احلاكم، 
ألنه ممكن أنه جاء أحد فأخرب وينتظرون اثلاين، فتأيت أنت فتكمل انلصاب، وهذا حق هلل عز وجل 

امرأة، أو رجل اكفر، أو رجل مسلم عبد، أو  دتهم،شهافيلزم أداؤه، أما إذا اكن من أجناس اذلين ال تقبل 
 رجل مسلم حر لكنه فاسق، مقدوح يف عداتله، فقال: هذا ال خيرِب.

اآلن إذا اكنت تتوفر فيه رشوط، ولم تُقبل شهادته، أو اكنت لم تتوفر فيه الرشوط، رأى لوحده، هل 
 يصوم أو ال يصوم؟ 

ي عليه مجهور العلماء ملاذا؟ قال: ألنه إذا جاء أحد ( البد أن يصوم، وهذا اذللزمه صومه يف نفسه)
وأخربهم أن غدا رمضان، وهو لم يره، فإنه يصوم، مع أن هذا اخلرب فيه نسبة خطأ، يمكن أن يكون 

انلاقل خمطئا، ومع ذلك يأخذ بالشهادة إذا توفر فيها انلصاب مع ما فيها من الظن، فكيف بيقني نفسه، 
البد أن يصوم، هذا وجهه، وهو قول اجلمهور، لكن األقوى ديلال أن يصوم  رأى بعينيه كيف ال يصوم،
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صومكم يوم يصوم انلاس، وفطركم يوم يفطر انلاس، مع انلاس لقوهل صىل اهلل عليه وسلم )
، كما جاء يف حديث اعئشة عند الرتمذي، وفيه رواية أخرى أن 1(وأضحاكم يوم يضيح انلاس

ئا من الطعام، قال: واهلل ما منعين أن أصوم ايلوم إال خشية أن مرسوقا دخل عليها، فقربت هل شي
يكون يوم انلحر، يعين يكون قد أخطأوا يف رؤية اهلالل، قّدمْت هل شيئا، اكن ايلوم يوم عرفة، فربر لَم 
لْم يصم عرفة، قال: خشية أن يكونوا أخطأوا يف الرؤية وايلوم يوم انلحر فأصوم يوم انلحر، قالت: لك، 

صومكم يوم يصوم انلاس، وفطركم يوم يفطر انلاس، وأضحاكم يوم صىل اهلل عليه وسلم )قال 
 ( فالصوم يكون مع اجلماعة كما قال اإلمام أمحد رمحه اهلل.يضيح انلاس

فاألوىل وإن رآه فلم تقبل شهادته فيصوم مع انلاس، ألن الشهر الرشيع، واهلالل الرشيع، هو ما اشتهر  
حقيقة الشهر ما اشتهر  -كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل-عند انلاس بني انلاس واستهّل 

عند انلاس أنه شهر، وإال ال يسىم شهرا، واهلالل ليس ما يظهر يف الواقع يف حقيقة األمر، وإنما ما 
استهل يستهل للناس، واهلالل أصل مادته تدل ىلع الوضوح والظهور، يقال: استهل إذا ظهر ووضح، )

كما قال صىل اهلل عليه وسلم، فإذا ما رآه إال واحد وما قبل ال يعد هالال حقيقة من انلاحية  2(رخاصا
 الرشعية.

 

 رأى اهلالل يف ليلته وحده[: إذا تعمد اإلفطار يف اليوم الذي - 11)فصل ]

عتبار يف ذلك حبكم وإذا تعمد اإلفطار يف اليوم الذي رأى اهلالل يف ليلته وحده فعليه القضاء والكفارة وال ا

اإِلمام بوجوب صيام ذلك اليوم، خالًفا ألبي حنيفة يف قوله: إنه ال كفارة عليه إذا مل حيكم اإِلمام بصومه ألنَّه 

هاتك حلرمة يوم عليه يقيًنا من رمضان بالفطر فيه، فلزمته الكفارة أصله اليوم الثالث، وألنه لزمته الكفارة 

                                                           
 : صحيح[3869(، قال األلباني في "صحيح الجامع"1660(، وابن ماجه )697]نحوه في الترمذي ) 1
 ([2366(، ومسلم )8454] أخرجه البخاري ) 2
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ان بأن يلزمه برؤية نفسه أوىل، وألنه حكم يلزمه بالفطر يف رمضان، فلم بفطرة مع حكم احلاكم بوجوبه ك

 يكن حلكم اإِلمام اعتباًرا فيه أصله القضاء(

 

وإذا تعمد اإلفطار يف ايلوم اذلي رأى اهلالل يف يللته وحده فعليه القضاء والكفارة وال اعتبار يف ذلك )
حنيفة يف قوهل: إنه ال كفارة عليه إذا لم حيكم حبكم اإِلمام بوجوب صيام ذلك ايلوم، خالفًا أليب 

( قال إذا رأى اهلالل وحده، وأخرب فرّدت شهادته، أو لم يكن مقبول الشهادة، وجب عليه اإِلمام بصومه
( ألنه تعمد فطر يوم من رمضان منهاك حرمته، فعليه القضاء والكفارةأن يصوم، أما إذا أفطر قال )

( وال اتلفات إىل أنه ليس عليه كفارة، ألن مام بوجوب صيام ذلك ايلوموال اعتبار يف ذلك حبكم اإلِ )
اإلمام لم يقل صوموا غدا بداية الشهر، ملاذا؟ ألن أبا حنيفة يقول هذا، قال: فالقول ىلع خالف قول أيب 

 (.خالفًا أليب حنيفةحنيفة، قال )

خالفًا أليب حنيفة يف قوهل: ( قال )موال اعتبار يف ذلك حبكم اإِلمام بوجوب صيام ذلك ايلوملاذا زاد )
( مادام اإلمام لم حيكم بصومه فال كفارة عليه، يلزمه إنه ال كفارة عليه إذا لم حيكم اإِلمام بصومه

 القضاء فقط عند أيب حنيفة.

( فلزمته الكفارة أصله( هذا عند املالكية، )ألنَّه هاتك حلرمة يوم عليه يقيًنا من رمضان بالفطر فيه) 
رأى اهلالل وحده وأخرب فلم تُقبل، فغدا أفطر، اجلماعة بعد غد  -اآلن-(، ايلوم اثلالث) -ياسالق-

سيصومون ألنه انتهت العدة، هذا اثلاين، اثلالث بالنسبة هل واثلاين بالنسبة للجماعة لو أفطر فيه بماذا 
بت عنده أنه من رمضان، تلزمونه أيها األحناف؟ القضاء والكفارة، إذن فما الفرق بني هذا وهذا؟ هو ث

فأفطر متعمدا وانتهك حرمة رمضان، األول كذلك فقاسوا اثلالث ىلع األول، يعين قاسوا يوما من أيام 
 رمضان املتيقن أنه من رمضان ىلع األول اذلي هو متيّقن يف نفسه، هذا هو القياس.

( لّما حيكم ية نفسه أوىلوألنه لزمته الكفارة بفطرة مع حكم احلاكم بوجوبه اكن بأن يلزمه برؤ) 
احلاكم أن غدا رمضان، فتعمد الفطر، مالك وأبو حنيفة يقوالن: يلزمه القضاء والكفارة، فكذلك إذا 

 تعمد الفطر ما يعلم يقينا من نفسه أنه من رمضان، فهذا أوىل بأن يلزمه القضاء والكفارة.
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( هذا عتباًرا فيه أصله القضاءوألنه حكم يلزمه بالفطر يف رمضان، فلم يكن حلكم اإِلمام ا) 
احلكم: القضاء مع الكفارة، مىت جيب؟ قالوا: جيب إذا تعّمد الفطر يف رمضان، وهو لّما رأى اهلالل 
تيقن أن غدا يف حقه من رمضان، فاحلكم والوصف ثابت، ال عربة يف أن يقول احلاكم غدا من 

اء، اجلمهور يقولون: إذا رأى اهلالل وأفطر ( مثل القضأصله القضاءرمضان أو ال، هذا الكم املالكية )
غدا يلزمه القضاء، ملاذا يلزمه القضاء مع أن احلاكم لم يقل إن غدا رمضان، فما دام أنزتلموه القضاء 
ألنه أفطر يوما من رمضان، فزنمله الكفارة ألنه انتهك حرمة رمضان، هذا قول املالكية، والصحيح كما 

 اس.ذكرنا أنه يصوم ويفطر مع انل

 

 يف يوم الشك[: - 12)فصل ]

وإذا مل ير اهلالل يف اليوم التاسع والعشرين من شعبان والسماء مصحية أو متغيمة، فإن الغد حمكوم عليه بأنه 

من شعبان، فإن كان هناك غيم كان يوم شك إلمكان أن يكون الغيم هو املانع من الرؤية، واملستحب أن 

واز أن يثبت أن اليوم من رمضان بشهادة فيسلم من أن يكون قد أكل يف يصبح اإلنسان ممسًكا عن الطعام جل

 رمضان، وإن كان القضاء الزًما له على هذه الصفة.

ويكره أن ينوي صومه تطوًعا تعمًدا عند بعض أصحابنا، وجيوز عند مالك إذا مل يقصد به استقبال رمضان، 

نوي بصومه أنه من رمضان على طريق االحتياط، فإن وكذلك جيوز إذا وافق صوًما كان يصومه، وال جيوز أن ي

كان منه فقد أداه، وإن مل يكن منه كان تطوًعا، فإن صامه على ذلك، فال جيزؤه متى ثبت أنه من رمضان وعليه 

 قضاؤه(

 

وإذا لم ير اهلالل يف ايلوم اتلاسع والعرشين من شعبان والسماء مصحية أو متغيمة، فإن الغد حمكوم )
( يوم الشك يوم اتلاسع والعرشين من شعبان من شعبان، فإن اكن هناك غيم اكن يوم شك عليه بأنه

بعد مغرب الشمس يكون غيم فال يرى اهلالل، فهذه يللة الشك، والغد يسىم يوم الشك، أما إذا لم 
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يكن كذلك فال يقال يللة شك أو يوم شك، فإذن مىت نعرف أنه يللة شك؟ نعرف يللة الشك لّما 
تلاسع من شعبان وتغيب الشمس وينظر إىل السماء، إذا وجدنا غيما ولم نر اهلالل نقول: هذه يكون ا

يللة الشك، أما إذا اكنت السماء مصحية سواء رأينا اهلالل أو لم نره ليست بليلة شك، إذا اكنت السماء 
غروب الشمس متغيمة ورؤي اهلالل فليست يللة الشك، مىت تسىم يللة الشك؟ إذا اكنت متغيمة بعد 

 من يوم تسع وعرشين والسماء متغيمة ولم يَُر اهلالل.

( ففيه شك، ربما اهلالل ظهر ولم نره للغيم، هنا عّرف يوم إلماكن أن يكون الغيم هو املانع من الرؤية)
 الشك وما حكم صيامه؟

دة فيسلم واملستحب أن يصبح اإلنسان ممساًك عن الطعام جلواز أن يثبت أن ايلوم من رمضان بشها)
( سيأيت تفصيل ذلك، بنّي من أن يكون قد أكل يف رمضان، وإن اكن القضاء الزًما هل ىلع هذه الصفة

لك مىت يوم الشك، إذا ثبت أن الليلة يللة الشك، غدا يوم الشك، يف الصباح ماذا تفعل؟ ولم يأتك أن 
تأيت الرؤية متأخرة، كما  غدا رمضان، قال: يستحب أن تصبح ممساك، ألنه إذا طلع انلهار يمكن أن

جاء يف األحاديث اليت ذكرناها عن انليب صىل اهلل عليه وسلم، فإذا جاءت الرؤية متأخرة، فكون قد 
أعطيت حرمة رمضان حقها، لم تأكل شيئا، وإن اكن يلزمك القضاء، أكلت أو لم تأكل نيتك للصيام 

حب أن تصبح ممساك، احرتاما أو جاءت بعد طلوع الفجر وعند املالكية جيب القضاء، لكن يست
 تقديرا حلرمة رمضان، خشية أن يقال: ايلوم رمضان فتكون قد أكلت.

 ( القضاء يلزم عند املالكية، وسيأيت ذكر ما هو أقوى.وإن اكن القضاء الزًما هل ىلع هذه الصفة)

يوم الشك ايلوم  ( وهو املعتمد عند املالكية،ويكره أن ينوي صومه تطواًع تعمًدا عند بعض أصحابنا)
بعد غروب شمس اتلاسع والعرشين من شعبان، والسماء فيها الغيم، لم ير اهلالل، غدا ثالثون شعبان، 

 جيوز أن تصوم أو ال جيوز، قال: يكره أن يصومه تطواع متعمدا، بل ال جيوز ىلع الصحيح.

، برشط أن ال يقصد ( مالك جيوز أن يصوم تطواعوجيوز عند مالك إذا لم يقصد به استقبال رمضان)
 استقبال رمضان.
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( فإذن يوم الشك عند مالك ال جيوز صيامه من رمضان، وكذلك جيوز إذا وافق صوًما اكن يصومه)
وجيوز صيامه قضاء، نذرا، تطواع مطلقا أو تطواع معتادا، والصحيح جواز صيامه تطواع معتادا، لقوهل 

إال أو ) ،1(أو يومني، إال رجال اكن هل صوم فليصمهال تقدموا رمضان بصوم يوم صىل اهلل عليه وسلم )
ال تستقبلوا رمضان استقباال تصوموا يوما أو (، ويف رواية )رجل اكن هل صوم يصومه فليصم ذلك ايلوم

الروايات يف هذا احلديث كثرية، جاءت  2(يومني قبله إال رجل اكن هل صوم يصومه فليصم ذلك ايلوم
 وعن غريهما رضوان اهلل تعاىل عن اجلميع. عن أيب هريرة، وعن ابن عباس،

فإن اكن منه فقد أداه، ( هذا ال جيوز )وال جيوز أن ينوي بصومه أنه من رمضان ىلع طريق االحتياط)
( هذا قول ال جيوز، ال جيوز أن يصبح فيصومه بنية رمضان، فإن اكن وإن لم يكن منه اكن تطواًع 

يام تطوع وهذا قول مشهور عند احلنابلة وهو مروي عن رمضان فقد أّداه، وإن لم يكن رمضان هو ص
اعئشة وأسماء، وكذا مروي عن ابن عمر، والرواية عن ابن عمر فيها نظر، وكونه جاء عن اعئشة وأسماء 
ريض اهلل تعاىل عن اجلميع ثبت عنهما بإسناد صحيح، لكنه قول خمالف للحديث وهو رأي رأتاه رضوان 

 ه مجهور الصحابة واحلديث املرفوع.اهلل عليهما، خيالف ما علي

واألقوى أنه ال جيوز صوم ذلك ايلوم من رمضان، وهو قول للحنابلة واملشهور عند احلنابلة اتلفريق بني 
 كون السماء مغيمة أو مصحية.

( عند املالكية إذا اكن غدا يوم صامه ىلع ذلك، فال جيزؤه مىت ثبت أنه من رمضان وعليه قضاؤه فإن)
 الصيام، ثم تبني أنه من رمضان، يقول: عند املالكية ال يصح صومه، البد أن يقضيه.شك، فنوى 

 

 يف صحة صوم يوم الشك تطوًعا[: - 13)فصل ]
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وإمنا قلنا: إن صومه يصح تطوًعا خالًفا ملن قال: إنه ال يصح على وجه لقوله صلى اهلل عليه وسلم: "ال 

أن يكون صوم كان يصومه فليصم ذلك اليوم" فعم، وألنه  يتقدمن أحدكم صوم رمضان بيوم وال بيومني إال

 يوم من شعبان فأشبه ما قبله(

وإنما قلنا: إن صومه يصح تطواًع خالفًا ملن قال: إنه ال يصح ىلع وجه لقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "ال )
" يتقدمن أحدكم صوم رمضان بيوم وال بيومني إال أن يكون صوم اكن يصومه فليصم ذلك ايلوم

إال أن يكون صوم اكن يصومه فليصم ذلك (، أثر ونظر، )فعم، وألنه يوم من شعبان فأشبه ما قبله
( قال: فعّمم، ال جيوز أن تتقدم إال إذا اكن لك صيام، معناه صيام اتلطوع، سواء اعتاد أو لم يعتد ايلوم

دة فقط، وإنما محلهم ىلع عند املالكية، لكن احلديث ال يدل ىلع ذلك، احلديث يدل ىلع من اكنت هل اع
( ما احلكمة؟ قالوا: أن يصومه ال يتقدمن أحدكم صوم رمضان بيوم وال بيومنيذلك تفسري احلديث )

 بنية رمضان، أن يستقبل رمضان قبل أن يدخل، إذا اكن األمر كذلك فإذا صامه ليس بهذه انلية جاز.

العلم هو خشية الطعن فيما يثبت به  واألقوى أنه ليست هذه يه احلكمة، احلكمة كما ذكر بعض أهل
 الشهر دخوال وخروجا، أال ويه الرؤية أو الشهادة أو إكمال العدة، وهذا أقوى.

( القياس، غدا يوم الشك، وأنتم تقولون: اثلالثون من شعبان، وألنه يوم من شعبان فأشبه ما قبلهقال )
قياس: هو يوم من شعبان، واأليام األخرى هو يوم من أيام شعبان ما الفرق بني أوهل وآخره ووسطه؟ فال

من اثلامن والعرشين نزوال لكها من شعبان، هذه جيوز صيامها تطواع، فذاك جيوز صيامه تطواع، هذا 
 أصل وفرع وحكم والوصف اجلامع كون لكّها من شعبان.

 

 وجه من أجاز صوم يوم الشك ومن كرهه[: - 14)فصل ]

الذي رويناه، والقياس، وألنه من شعبان فصح صومه أصله إذا وافق صوًما  وإمنا أجزنا أن يصام تطوًعا للخرب

كان يصومه، وألن كل يوم مل يكره أن يتطوع لصومه على وجه مل يكره أن يتطوع به على وجه االبتداء، 
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أصله سائر األيام، ووجه الكراهة وهو قول حممَّد بن مسلمة والشافعي: "أنه صلى اهلل عليه وسلم نهى عن 

يام يوم الشك" فعم، وألن عماًرا امتنع أن يصومه، وقال: "من صام هذا اليوم فقد عصى أبا القاسم صلى ص

 اهلل عليه وسلم"(

إال رجل اكن يصوم صوما فليصم ( اخلرب )وإنما أجزنا أن يصام تطواًع للخرب اذلي رويناه، والقياس)
 (، والقياس كونه من شعبان.ذلك ايلوم

( مثل من اعتاد صوما، فاكن قبل ح صومه أصله إذا وافق صوًما اكن يصومهوألنه من شعبان فص) 
 رمضان بيوم جاز صومه، فكذلك اتلطوع.

( هذا وألن لك يوم لم يكره أن يتطوع لصومه ىلع وجه لم يكره أن يتطوع به ىلع وجه االبتداء) 
ره، إذا اكن يوم الشك قياس آخر، صيام اتلطوع جيوز، وال يكره، وهناك أنواع من صيام اتلطوع تُك

اذلي هو نهار ما قبل رمضان، جيوز أن تصومه إذا وافق اعدة، فهو صيام تطوع ىلع وجه، كونه اعدة، 
فإذن كذلك صيام اتلطوع املطلق يُلحق بهذا، إذ ال فرق بينهما هذا وجه القياس، نقول: فيه فرق ألن 

يف احلكمة اليت ذكرناها، وإنما أجاز انليب  انليب صىل اهلل عليه وسلم نىه، الفارق هو انليه، والقدح
صىل اهلل عليه وسلم العادة، ألن اذلي من اعدته صوم اإلثنني واخلميس، جاء رمضان باثلالثاء، إذا 

صام اإلثنني ال توجد نية القدح فيما يثبت به الشهر، إذا صام اخلميس ال يوجد نية القدح فيما يثبت 
 جلمعة، فالفارق موجود.به الشهر إذا جاء مثال رمضان با

د بن مسلمة( من كره )أصله سائر األيام، ووجه الكراهة) كية ل( وهو من أئمة املاوهو قول حممَّ
( يف احلقيقة جاء حديث مرفوع والشافيع: "أنه صىل اهلل عليه وسلم نىه عن صيام يوم الشك" فعم)
ديث نىه صىل اهلل عليه وسلم عن (، وجاء يف احلنىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن صيام يوم الشك)

صيام ستة أيام، وهذا احلديث بهذا اللفظ ضعيف، إسناده ضعيف، لكن ما ذكر يف هذه األيام الستة 
جاء ما يشري إيلها من أحاديث أخرى، هلذا حسنه بعض أهل العلم بالطرق، لكن احلديث اثلابت هو 

 أثر عمار.
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  1"(ام هذا ايلوم فقد عىص أبا القاسم صىل اهلل عليه وسلموألن عماًرا امتنع أن يصومه، وقال: "من ص)
هذا هو احلديث اثلابت رواه أبو داود وغريه وعلقه ابلخاري باجلزم، وهو حديث صحيح، وهل حكم 

 الرفع، ألن عمار حكم بأن يصوم يوم الشك قد عىص أبا القاسم.

 

 تطوًعا[:ضان وإن مل يكن مالنهي على أن يصام إن كان من رم - 15)فصل ]

، لقوله ان تطوًعا خالًفا ألبي حنيفةضان كان أداًء، فإن مل يكن منه كوإمنا منعنا أن يصام على أنه إن كان من رم

طلوع الفجر فصلى ركعتني  ا العدة ثالثني"، وألنه لو شك يفصلى اهلل عليه وسلم: "فإن غم عليكم فأكملو

نه صالهما بعد الفجر مل أوع إن مل يكن طلع ثم يثبت والتط ينوي بهما صالة الصبح إن كان الفجر قد طلع

 جيزؤه ذلك، فكذلك صوم يوم الشك(

وإنما منعنا أن يصام ىلع أنه إن اكن من رمضان اكن أداًء، فإن لم يكن منه اكن تطواًع خالفًا أليب )
أليب حنيفة ( نسبة القول 2"فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثنيحنيفة، لقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "

فإن غم عليكم ىلع لّك فيها نظر، ألن أبا حنيفة املنقول عنه أنه جيوز صومه مطلقا ال بنية رمضان، )
( هذا هو ادليلل، إذا حجب عنا اهلالل ال جيوز أن يصوم الغد من رمضان، بل قال فأكملوا العدة ثالثني

ثون شعبان ال يصام ىلع أنه من رمضان ( ثالثني شعبان، ثالأكملوا العدة ثالثنيصىل اهلل عليه وسلم )
 هذا ادليلل.

وألنه لو شك يف طلوع الفجر فصىل ركعتني ينوي بهما صالة الصبح إن اكن الفجر قد طلع واتلطوع ) 
( هذا القياس، نقيس هذا ىلع الفجر، إن لم يكن طلع ثم يثبت أنه صالهما بعد الفجر لم جيزؤه ذلك

بح يصيل ركعتني، إذا علم أنه دخل الوقت تكون الصبح، وإذا لم لم يعلم الوقت الصبح أو ليس بالص

                                                           
 : صحيح[961]إرواء الغليل 1
 : صحيح[199( صحيح الجامع8195(، والبيهقي )2/162(، والدارقطني )687] أخرجه الترمذي ) 2
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يدخل الوقت فهما تطوع، ماذا تقولون؟ هذه صالة مع شك ال حتتسب هل صالة صبح، فكذلك بالنسبة 
 للصيام.

( وهذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم هاهنا، فيوم الشك ال جيوز صومه، فكذلك صوم يوم الشك)
 ناها، وال جيوز صومه إال ملن وافق اعدة أو اكن قضاء أو اكن نذرا.حقيقته يه اليت ذكر

 

 إذا ثبت الشهادة بدخول رمضان يوم الشك[: - 16)فصل ]

وإذا ثبتت الشهادة يف يوم الشك برؤية اهلالل عشية األمس، فقد ثبت كون ذلك اليوم من رمضان فال خيلوا 

 الناس من أربعة أحوال:

ومن مل يكل ومل ينو صوًما، أو من مل يأكل وقد نوى التطوع أو غريه من الصيام إما أن يكون منهم من أكل 

 سوى رمضان، أو من مل يأكل ونوى بصومه االحتياط فكلهم ال جيزؤه وعليهم قضاؤه.

فأما من كان منهم أكل فألنه مل ميسك ومل ينو فال جيزؤه، وعليه أن يكف بقية يومه عن األكل ألنه لو علم 

 رمضان مل يكن له أن يأكل، وكل من هذه سبيله فعليه أن يكف إذا عرفه. أن اليوم من

وأما من مل يأكل ومل ينو فعليه إمساك اليوم ملا ذكرناه، وعليه قضاء ذلك اليوم خالًفا لعبد امللك بن املاجشون 

ن الليل وألنه مل وأمحد بن املعذل يف قوهلما: أنه جيزؤه صومه وال قضاء عليه، وإمنا قلنا ذلك ألنه مل ينو م

يعلم به فيعتقد الصوم وال يصح الصوم بغري نية من الليل وال تكفيه نية اإِلسالم دون تعيينها وقصد الزمان 

 بها، وألنه مل ينو هذا الصوم من ليلته فأشبه إذا نواه تطوًعا.

خر أن رمضان عينه وأما من نوى تطوًعا فال جيزؤه أيًضا ألمرين: أحدهما أن نية رمضان به مل حتصل، واآل

 مستحقة لنفسه وال يصام عن غريه على وجه.

 وأما من صامه على الشك واالحتياط فقد ذكرناه(
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وإذا ثبتت الشهادة يف يوم الشك برؤية اهلالل عشية األمس، فقد ثبت كون ذلك ايلوم من رمضان )
حد فيقول: أمس رأينا هالل ( ايلوم مثال حنن يف املساء، اآلن يأيت أفال خيلوا انلاس من أربعة أحوال

فقد ثبت كون ذلك رمضان، أمس كنا تسعة وعرشين شعبان مثال، قال رأينا اهلالل، ماذا يفعل؟ قال )
( انلاس أربعة أحوال: إما من رمضان فال خيلوا انلاس من أربعة أحوال( هذا اذلي أفطرناه )ايلوم

ناو للصيام، وانلاوي للصيام إما عن رمضان  ممسك، وإما غري ممسك، واملمسك إما ناو للصيام، وإما غري
 وإما عن تطوع، صارت أربعة:

 = غري ممسك.1
 = ممسك غري ناوي الصيام.2

 = ممسك ناوي الصيام من رمضان.3
 = ممسك ناوي الصيام من غري رمضان.4

أو من لم يأكل ومن لم ينو ( هذا من أكل إما أن يكون منهم من أكل ومن لم يكل ولم ينو صوًما)
أو من لم يأكل وقد نوى اتلطوع أو غريه من الصيام سوى رمضان، أو من لم يأكل ونوى )صوما، 

 ( ما وجه ذلك؟فلكهم ال جيزؤه وعليهم قضاؤه( أربع حاالت )بصومه االحتياط

( اذلي أكل ما نوى وما أمسك، أكل، فأما من اكن منهم أكل فألنه لم يمسك ولم ينو فال جيزؤهقال )
وعليه أن يكف بقية يومه عن األكل ألنه لو م ألنه لم يفّرط، لكن البد من القضاء، )يرفع عنه اإلث

( إذا علم أن ايلوم من رمضان لم يكن هل أن يأكل، ولك من هذه سبيله فعليه أن يكف إذا عرفه
عرفَت يف أي وقت: اآلن، بعد ساعة، صباحا، بعد الظهر، قبل الظهر، بعد العرص، قبيل املغرب خبمس 

ئق، بلحظة ...الخ إذا عرفت أن ايلوم من رمضان وجب عليك أن تمسك، إذا اكن أكلت وجب أن دقا
 تمسك وتقيض، عند املالكية.

وعليه قضاء ذلك ( ألنه علم أنه من رمضان، )وأما من لم يأكل ولم ينو فعليه إمساك ايلوم ملا ذكرناه)
( قوهلما: أنه جيزؤه صومه وال قضاء عليه ايلوم خالفًا لعبد امللك بن املاجشون وأمحد بن املعذل يف

خالفا هلؤالء، والقول الصحيح هو قوهلم وهم من أئمة املذهب، وقال به غريهم من أهل العلم من 
املذاهب األخرى، ألن يف بداية الصيام اكن اعشوراء هو الواجب، فوقع أن انلاس أصبحوا فأخرب انليب 
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أن ايلوم اعشوراء، فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم آمرا  صىل اهلل عليه وسلم انلاس، فأخربه الرجل
، 1كل فليمسك فإن ايلوم يوم اعشوراءأحدهم: ناد يف انلاس من لم يأكل فليمسك ويلتم صومه، ومن أ

ولم يلزمهم بقضاء اعشوراء، وهو قد اكن واجبا قبل دخول رمضان، فدل إذن ىلع أن من اكن يلزمه 
لوع الفجر، سواء أكل أو لم يأكل، فإنه حيدث انلية من وقت بلوغه الصوم، ولم يبلغه إال بعد ط

ويمسك وحيتسب هل هذا ايلوم، ألن اتللكيف مناط بالقدرة، ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها، هذه 
 القدرة يه مناط اتللكيف كما يقول العلماء، فهذا القول هو األرجح يف املسألة.

وألنه لم يعلم به فيعتقد الصوم ( وانلية البد من الليل كما مر )يلوإنما قلنا ذلك ألنه لم ينو من الل) 
وال يصح الصوم بغري نية من الليل وال تكفيه نية اإِلسالم دون تعيينها وقصد الزمان بها، وألنه لم ينو 

( نفس اليشء، هم يقولون نية اتلطوع ال تكيف من انلهار، هذا الصوم من يللته فأشبه إذا نواه تطواًع 
 د من الليلالب

وأما من نوى تطواًع فال جيزؤه أيًضا ألمرين: أحدهما أن نية رمضان به لم حتصل، واآلخر أن رمضان )
أن يصوم تطواع أو نية  رمضان ال( البد أن يعنّي عينه مستحقة نلفسه وال يصام عن غريه ىلع وجه

 مطلقة.

ليه، والصواب يف املسألة أنه إن لم ( وسبق الالكم عوأما من صامه ىلع الشك واالحتياط فقد ذكرناه)
يُعلم أن غدا رمضان ال برؤية وال خبرب فأفطرنا أو أصبحنا مفطرين، وإن اكن األوىل أن يصبح ممساك 

هل رؤي اهلالل أو -كما جاء عن ابن عمر: فاكن بعد غروب اتلاسع والعرشين من شعبان أرسل خادمه 
طرا، وإن اكنت مغيمة أصبح ممساك، يعين ينظر هل يأتيه فإن اكنت مصحية ولم يُر اهلالل أصبح مف -ال؟

خرب ثبوت الشهر أو ال، فليس بنية أنه يصوم، يصرب قليال ثم يفطر، فإذا جاءه اخلرب امتنع عن األكل 
وصام، أما إذا جاءه اخلرب ثم تيقن وبعد ذلك أكل، فيعد قد أفطر يوما من رمضان يلزمه قضاؤه مع 

 اتلوبة.
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 هادة يف آخر يوم من رمضان[:الش - 17)فصل ]

لناس يفطرون لوقتهم ألنه م أهلوا اهلالل عشية أمسه، فإن اوإن ثبتت الشهادة يف آخر يوم من رمضان أنه

 و كالليل وكأوقات احليض(ثبت أن اليوم يوم الفطر وصومه غري جائز فه

ثون رمضان، من غد جاء من إذا كنا يف اتلاسع والعرشين من رمضان، وراقبنا اهلالل فلم نره، فالغد ثال
فإن انلاس خيرب أنهم رأوا اهلالل باألمس وجب اإلفطار يف الوقت نفسه، مىت جاءك اخلرب، قال )

( ألنه ثبت أمس أنهم رأوا هالل ألنه ثبت أن ايلوم يوم الفطر( أي مىت جاء اخلرب )يفطرون لوقتهم
( بديلل وصومه غري جائزلعيد، حرام )شوال، إذن ايلوم يوم شوال، أول يوم العيد وال جيوز صيام ا

يومان نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم كثرية، عن عمر وعثمان ويلع وغريهم من الصحابة )األحاديث ال
عن صومهما يوم الفطر ويوم األضىح(1، )فهو اكلليل( الليل أيضا هل تصوم يف الليل؟ ٱُّٱ رت زت 

( ال جيوز للحائض أن تصوم، ات احليضوكأوق، إذا جاء الليل يأكل، )187ابلقرةَّ يتىت نت  مت
بعض النساء يغفلن وخيطنئ، وجيهلن، فتمتنع عن األكل ال جيوز، هذه ممان جيب عليها أن تأكل، ليس 

 فقط أنها ال تصوم، جيب أن تأكل.
 

 الل يف يومه؟[:هل تصلي صالة العيد إذا رؤى اهل - 18)فصل ]

يت وإن كان بعده مل تصل ال يف بقية اليوم وال من الغد، فأما صالة العيد فينظر، فإن كان قبل الزوال صل

وإمنا قلنا: إنها تصلي إذا كان قبل الزوال ألن وقتها باق ألنَّه ما بني ضحوة إىل الزوال، وإمنا قلنا: أنه إذا كان 

ئمة مل يصلها وال أحد من األ -صلى اهلل عليه وسلم  -بعد الزوال مل يصلوا لإلمجاع على ذلك، وألن النيب 

بعده بعد الزوال، وإن قلنا: ال تصلي من الغد خالًفا للشافعي وأمحد ألنه غري يوم عيد، فلم يقض فيه 
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صالة العيد كالثالث والرابع، وألنها صالة مسنونة، فخروج وقتها مسقط هلا كالوتر والكسوف، وألنها ملا مل 

 د أوىل ألنَّه من وقتها أبعد.(تصل بعد الزوال، وهو إىل وقتها أقرب كانت بأن ال تصلي من الغ

فأما صالة العيد فينظر، فإن اكن قبل الزوال صليت وإن اكن بعده لم تصل ال يف بقية ايلوم وال من )
العيد يصىل يف شوال، فنحن ىلع  ،( مذهب مالك، إذا اكن ايلوم ثالثني رمضان، لم نصل العيدالغد

الل رؤي أمس، إذن ايلوم العيد، يقول: إذا أخربونا اعتبار أن آخر يوم من رمضان فجاءنا اخلرب أن اهل
قبل الزوال قبل أن يدخل وقت الظهر نصيل العيد، إذا أخربونا بعد الظهر ال نصيل ال يف ذاك ايلوم وال 

 من غد.

( هذا وقت صالة وإنما قلنا: إنها تصيل إذا اكن قبل الزوال ألن وقتها باق ألنَّه ما بني ضحوة إىل الزوال) 
 باالتفاق، من دخول وقت الضىح إىل الزوال. العيد

( جممعون ىلع أن صالة العيد ال تصىل وإنما قلنا: أنه إذا اكن بعد الزوال لم يصلوا لإلمجاع ىلع ذلك)
 بعد الزوال.

( ال أحد صالها لم يصلها وال أحد من األئمة بعده بعد الزوال -صىل اهلل عليه وسلم  -وألن انليب ) 
 اإلمجاع مستقر عليه. بعد الزوال، هذا

( ليس يوم عيد، يوم العيد األول وإنما قلنا: ال تصيل من الغد خالفًا للشافيع وأمحد ألنه غري يوم عيد)
 وليس اثلاين، استعمل القياس.

 ( ايلوم اثلالث والرابع ال نصيل العيد، كذلك ايلوم اثلاين.فلم يقض فيه صالة العيد اكثلالث والرابع) 

( هذا قياس، الوتر هل وقته، إذا خرج مسنونة، فخروج وقتها مسقط هلا اكلوتر والكسوف وألنها صالة) 
سقط، الكسوف هل وقته إذا زال سقطت الصالة وال تلزمنا، إذا كشفت الشمس وزال الكسوف وظهرت 

ال فائدة من الصالة، ال تصىل ألن هلا وقت حمدد، كذلك صالة العيد يوم العيد، فإذا فات وقتها ال 
 قىض الصالة املسنونة.ت
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وألنها ملا لم تصل بعد الزوال، وهو إىل وقتها أقرب اكنت بأن ال تصيل من الغد أوىل ألنَّه من وقتها )
( صالة العيد تصىل من الضىح إىل قبل الزوال، إذا فات الزوال بلحظة ال تصىل، مع أن حلظة قبل أبعد

  فهو وقت أزيد يف ابلعد، هذا وجهه.الزوال قريبة جدا ومع ذلك ال تُصىل، فكيف بيوم غدٍ 

والصحيح هو قول الشافعية واحلنابلة أنها تصىل من الغد لورود أحاديث كثرية عن انليب صىل اهلل عليه  
وسلم يف ذلك ومنها حديث ربيع بن ِحراش عن بعض أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم قال: أصبح 

 -يعين رأوا اهلالل-يان فشهدا أنهما أهاله باألمس عشية انلاس تلمام ثالثني يوما صائمني فجاء أعراب
، رواه أمحد وأبو داود، ونسبه بعضهم للنسايئ أيضا، يف 1اهلل عليه وسلم انلاس أن يفطروا فأمر صىل

(، ويف حديث عمري بن أنس قال: حدثين عمومة من وأن يغدوا إىل املصىلرواية عند أيب داود زاد )
هلل صىل اهلل عليه وسلم قال: غم علينا هالل شوال، فأصبحنا صياما، األنصار من أصحاب رسول ا

فجاء ركب من آخر انلهار، فشهدوا عند رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أنهم رأوا اهلالل باألمس فأمر 
، وهذا حديث عند أيب 2رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن يفطروا من يومهم وخيرجوا لعيدهم من الغد

 ه، وهو حديث ثابت.داود وغري

نقول القايض عبد الوهاب رمحه اهلل وغريه من املالكية لعلهم لم يبلغهم احلديث، أو بلغهم فحملوه ىلع 
( رأوا فيها وهما ويغدون إىل العيد من الغدأن اخلروج اكن من ايلوم قبل الزوال، فرأوا أن الرواية )

هم عذرهم يف هذا يدور حول ذلك، إما عدم بلوغ وصوبوا أن اخلروج اكن يف نفس ايلوم قبل الزوال، امل
( فحملوه ىلع أنه وأمر أن يغدو إىل املصىلاحلديث، وإما تضعيف احلديث، وإما بلوغ احلديث األول )

( هذه ضعيفة أو فيها وهم، وصوابها الغدو وأن يغدو غدا إىل املصىلقبل الزوال، وإما أن يقولوا رواية )
األحاديث ثابتة اكحلديث السابق، والقول هو قول الشافعية واحلنابلة، أنه  إىل املصىل قبل الزوال، لكن

 إذا اكن اخلرب وصل بعد الزوال، فيخرج انلاس من املصىل من الغد لصالة العيد، واهلل أعلم.

 وهذا يدل ىلع وجوب صالة العيد، وهو القول الصحيح.
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 ان نهاًرا[:إذا رؤي اهلالل آخر يوم من شعبان أو من رمض - 19)فصل ]

وإذا رؤى اهلالل آخر يوم من شعبان أو من رمضان فهو لغده دون يومه سواء كان قبل الزوال أو بعده، فإن 

كأنه هالل رمضان مل يكف الناس عن األكل، ألن اليوم من شعبان، وإن كان هالل شوال مضوا على 

أو بعده، فجعل رؤيته قبل الزوال  صومهم؛ ألن اليوم من رمضان، وفرق أبو يوسف بني أن يرى قبل الزوال

لليوم وبعده للغد، ورأيت حنوه البن حبيب، ودليلنا قول عمر رضي اهلل عنه: "إن األهلة بعضها أكرب من 

بعض، فإذا رأيتم اهلالل نهاًرا فال تصوموا وال تفطروا إال أن يشهد رجالن أنهما أهاله باألمس"، وألن 

 ن ليومه أصله إذا رئي بعد الزوال(رؤيته يوم الثالثني ال يوجب أن يكو

( وإذا رؤى اهلالل آخر يوم من شعبان أو من رمضان فهو لغده دون يومه سواء اكن قبل الزوال أو بعده)
اآلن اتلاسع والعرشون من شعبان ما رأينا اهلالل، غدا ثالثون شعبان، يف وسط انلهار جاء من يشهد 

بعد الزوال، هل اهلالل لليوم املستقبل، فنقول إذن غدا رمضان، أنه رأى اهلالل يف انلهار قبل الزوال أو 
أو نقول هذا هالل أمس فإذن ايلوم رمضان؟ ونفس اليشء بالنسبة لشوال، وآخر يوم من رمضان، 

وإذا رؤى اهلالل آخر يوم من شعبان أو من رمضان فهو لغده دون فيقول هنا: اهلالل لليلة املستقبلة )
 (.زوال أو بعدهيومه سواء اكن قبل ال

فإن كأنه هالل رمضان لم يكف انلاس عن األكل، ألن ايلوم من شعبان، وإن اكن هالل شوال مضوا ) 
ىلع صومهم؛ ألن ايلوم من رمضان، وفّرق أبو يوسف بني أن يرى قبل الزوال أو بعده، فجعل رؤيته قبل 

 هذا أنه هالل أمس فاكن من املفرتض ( يعين إذا رأوا اهلالل بعد الزوال، معىنالزوال لليوم وبعده للغد
أننا ايلوم نصوم أو أن ايلوم هو يوم العيد، وإذا رآه بعد الزوال فهذا هالل الليلة وغدا يكون رمضان أو 

 غدا يكون أول شوال.

( هذا القول اختاره ابن حبيب، وهو اتلفرقة بني رؤية اهلالل قبل الزوال وبعد ورأيت حنوه البن حبيب) 
قبل الزوال يعترب هالل أمس، فايلوم يثبت حكمه صياما أو إفطارا وما بعد الزوال هو تابع الزوال، ف

 لليلة املستقبلة.
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وديللنا قول عمر ريض اهلل عنه: "إن األهلة بعضها أكرب من بعض، فإذا رأيتم اهلالل نهاًرا فال تصوموا )
ر عن عمر رواه ابن أيب شيبة وعبد هذا األث 1"(وال تفطروا إال أن يشهد رجالن أنهما أهاله باألمس

ال حىت الرزاق يف املصنف، وكذلك ابليهيق يف سننه وهو بإسناد صحيح، وجاء حنوه عن ابن عمر قال )
(، هذه آثار صحيحة عن ال يصلح أن يفطروا حىت يروه يلال، ويف رواية )2(يرى من حيث يروه بالليل

  اهلل عن اجلميع.ابن عمر، وروي حنو ذلك عن عثمان، وابن مسعود ريض

ومن قال باتلفريق بني ما قبل الزوال وبعد الزوال، عمدته أثر عن عمر رواه ابليهيق وقال فيه ملا ذكر أنه 
( فإن شهدا أنهما رأياه نهارا قبل الزوال فال تصوموا وال تفطروا إال أن يشهد شاهدانرؤي اهلالل )

 املستقبَلة، وإن رأياه قبل الزوال فهو لليلة املاضية.فصوموا وأفطروا، وإن رأياه بعد الزوال فهو لليلة 

 

 )باب: الصوم الشرعي

حليض والنفاس واإلغماء ابل الفجر أو معه فيما عدى زمان قالصوم الشرعي: هو إمساك مجيع النهار بنية 

 يد.(واجلنون، واأليام اليت يصلي فيها صالة الع

لوع الفجر الصادق، إىل غروب الشمس، ال يف زمن هذا هو الصوم الرشيع، اإلمساك مجيع انلهار من ط
حيض، إذا صامت املرأة زمن احليض هذا ما هو صوم رشيع، وال انلفاس، وكذلك إذا أغيم عليه، ما 

عنده عقل يلنوي، وكذلك إذا اكن جمنونا، ما عنده عقل ينوي، وكذلك أيام صالة العيد أيام شوال 
 الصوم فيها ليس صوما رشعيا.

 

 أدلة الصوم الشرعي[: - 1فصل ])

                                                           
 ([8239(، والبيهقي )2/169] أخرجه الدارقطني ) 1
 ( إسناده صحيح[6/273]قال النووي في المجموع ) 2
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ُثمَّ } إىل قوله: {..ُكُم اْلَخْيُط اْلَأْبَيُض .َلَحتَّى َيَتَبيََّن }قوله تعاىل: لوإمنا قلنا: إنه إمساك مجيع أجزاء النهار 

 مرنا بإمتامه إىل الليل.، فألزمنا اإلمساك مع طلوع الفجر ثم أ{َأِتمُّوا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيِل

جب أن تكون قبل أن يستحق ى أن النية شرط يف مجيع الصيام فوة ملا قدمناه من الداللة علوإمنا قلنا بني

 خريها عن الفجر.وال جيوز تأ عليها،لك مقارًنا هلا أو متقدًما ذالوقت للصيام أو مع أوله ليكون الشروع يف 

د فاس مينعان أداء الصوم، وقنالنفاس لالتفاق على أن احليض والووإمنا شرطنا أن يكون فيما على زمان احليض 

 مضى ذلك يف كتاب احليض.

منا ع األداء على ما سنذكره، وإماء وال جنون ألنهما يؤثران يف منوإمنا شرطنا أن يكون يف حال ال يقارنها إغ

 مها ال يصح مبثابة الليل(احرتاًزا من أيام العيد ألّن صو شرطنا أن يكون يف أيام ال يصلى فيها العيد

إىل قوهل:  ....يئ ىئ  نئ مئ زئ ُّٱلنا: إنه إمساك مجيع أجزاء انلهار لقوهل تعاىل: وإنما ق)

وهذا واضح، من طلوع الفجر الصادق إىل غروب الشمس {( يتىت نت  مت زت رت}  

فألزمنا اإلمساك مع طلوع الفجر ثم أمرنا بإتمامه إىل الليل وإنما قلنا بنية ملا قدمناه من ادلاللة ىلع ) 
يع الصيام فوجب أن تكون قبل أن يستحق الوقت للصيام أو مع أوهل يلكون أن انلية رشط يف مج

 ( وهذا سبق.وال جيوز تأخريها عن الفجر عليها،الرشوع يف ذلك مقارنًا هلا أو متقدًما 

وإنما رشطنا أن يكون فيما ىلع زمان احليض وانلفاس لالتفاق ىلع أن احليض وانلفاس يمنعان أداء )
أي -اكن يصيبنا ذلك ) -ريض اهلل عنها-( حلديث اعئشة قالت يف كتاب احليضالصوم، وقد مىض ذلك 

يعين كّن  1(ىلع زمن انليب صىل اهلل عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم وال نؤمر بقضاء الصالة -احليض
(، وسىم انليب صىل اهلل اكحليض سانلفاال يصمن، وقد قال أهل العلم، وجاء يف آثار بعض السلف )

احليض نفاسا، لّما حاضت اعئشة ريض اهلل عنها لّما خرجوا إىل احلج فعلم انليب صىل اهلل  عليه وسلم
؟( يعين: أحضِت؟ فأحاكم احليض نفس أحاكم انلفاس، ختتلف يف أنفسِت عليه وسلم حبيضها فقال )

                                                           
 ([335(، ومسلم )321] أخرجه البخاري ) 1
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أشياء معينة ليس هذا موضعها لكن يف اجلملة يه نفس األحاكم، فإذن تُمنع احلائض وانلفساء من 
 الصيام.

وإنما رشطنا أن يكون يف حال ال يقارنها إغماء وال جنون ألنهما يؤثران يف منع األداء ىلع ما )
وإنما رشطنا أن يكون يف أيام ال يصىل فيها العيد احرتاًزا من أيام ( سيأيت اتلفصيل يف ذلك )سنذكره

ام الترشيق أيام أكل ورشب، يومان ( ال جيوز صيام أيام العيد، أيالعيد ألّن صومها ال يصح بمثابة الليل
 نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن صيامهما وذكر يوم الفطر.

 

 تع[:يف جواز صيام أيام التشريق للمتم - 2)فصل ]

 {ٍم ِفي اْلَحجَِّفِصَياُم َثَلاَثِة َأيَّا}ة والشافعي لقوله تعاىل: فبي حنيوم أيام التشريق خالًفا ألوجيوز للمتمتع ص

ي ومل يصم أيام العشر أن لم رخص للمتمتع إذا مل جيد اهلدروى ابن عمر: "أنه صلى اهلل عليه وسفعم، و

صومه يصح أصله سائر  وم ال يصلي فيه صالة العيد، فإنيصوم أيام التشريق" وهذا كالنص، وألن كل ي

 األيام(

جلمهور ىلع ذلك، منع تكلم هنا عن أيام الترشيق جيوز صومها أو ال جيوز؟ من أهل العلم من منع وا
صيامها، ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال )أيام الترشيق أيام أكل ورشب(1 ويف رواية )وذكر هلل(2 

رواه مسلم وغريه، وعند مالك جيوز صومها للمتمتع وقوهل هو الصحيح، ثلبوت ذلك عن ابن عمر وعن 
الترشيق، فهذا األثر عن ابن عمر وعن اعئشة، وأنه أذن للمتمتع اذلي لم جيد اهلدي أن يصوم أيام 

قال )فعّم( دخل عموم أيام  َّ  مه جه هن من خن ُّٱة وهلما حكم الرفع أضف إىل اآليةاعئش
 احلج.

                                                           
 [1141]صحيح مسلم  1
 [2689]صحيح الجامع  2
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( هذا قياس، وألن لك يوم ال يصيل فيه صالة العيد، فإن صومه يصح أصله سائر األيامأما القياس قال )
فكذلك هذه األيام أيام الترشيق، ليست أيام صالة ما دام يوما ال تصىل فيه صالة العيد، جيوز صومه 

 العيد، جيوز صومها، لكن الصحيح جواز صومها للمتمتع اذلي لم جيد اهلدي.

 

 صيام أيام التشريق تطوًعا[: - 3)فصل ]

 ل"، فأجراها جمرى يوم العيدوسلم: "إنها أيام أكل وشرب وبعا ويكره التطوع بصيامها لقوله صلى اهلل عليه

 ال تعترب باالختبار( وز اعتبار ذلك باملتمتع ألن الضرورةوال جي

لفظة بعال تعين:  1"(ويكره اتلطوع بصيامها لقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "إنها أيام أكل ورشب وبعال)
( بعال( لفظة )إنها أيام أكل ورشبباعل الرجل امرأته بعاال إذا العبها، واحلديث إنما رواه مسلم )

 (.وذكر هلل تعاىل زيادة ضعيفة، وإنما زيادة أخرى عند مسلم )ليست عند مسلم ويه

( الظاهر فأجراها جمرى يوم العيد وال جيوز اعتبار ذلك باملتمتع ألن الرضورة ال تعترب باالختبار) 
(، هنا يقول إنما جيوز صيامها للمتمتع، وليس للمتطوع، وهل يقاس املتطوع ىلع باالختياروالصواب )
ال، ألن املتمتع صامها للرضورة، يعين ليست للمتطوع، وهذه الرضورة ال تعترب مع املتطوع، املتمتع؟ قال 

 هل اختيار يصوم أو ال يصوم.

 

 فيما جيب اإلمساك عنه[: - 4)فصل ]

والذي جيب اإلمساك عنه وحيكم بالفطر متى اخنرم شيء منه هو األكل والشرب وإيصال شيء يتطعم إىل 

ان: من مدخل الطعام والشراب أو العني أو األذن أو األنف أو ما ينحدر من الدماغ بعد اخللق من أي املنافذ ك

                                                           
 ( واللفظ له.[  2/212(، والدارقطني )15502] أخرجه ابن أبي شيبة في ))المصنف(( ) 1
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وصوله من بعض هذه املنافذ، فمتى وصل شيء من ذلك إىل حلقه، فإنه يفطر مثل أن بالغ يف االستنشاق 

 حلقه. فيصل املاء إىل حلقه أو يستسعط بدهن أو يصبه يف صماخه أو يكتحل بكحل حاد فيجد طعم ذلك يف

واختلف فيمن بلع ما ال يغذى وال مياع يف اجلوف كاحلصى والدرهم وما أشبهه، فقيل: أنه مبثابة الطعام 

 والشراب يف وقوع الفطر به، وقيل: ال يقع الفطر به.

واختلف يف احلقنة والصحيح أنها ال تفطر وال يفطر ما ال ميكن االحرتاز منه كغبار الدقيق والرتاب، وما بني 

 نان الذي يرتك مع الريق وما أشبه ذلك.األس

ومما يلزم اإلمساك عنه اإليالج يف قبل أو دبر، فمتى حصل وقع الفطر من غري مراعاة اإلنزال، وكذلك 

إنزال املاء الدافق كان بوطء دون الفرج أو عن قبلة أو جسة أو عبث بيد أو مداومة نظر أو فكرة أو تذكر وما 

 ية له.أشبه ذلك من األسباب الداع

وال يفطر باحتالم وال مبا يرهقه ابتداء من اإلنزال من غري سبب استدعى به إن أمكن وجود ذلك، ومما 

يفسد الصوم احليض والنفاس والردة وترك النية من الليل واإلغماء واجلنون قبل طلوع الفجر إذا داما به إىل 

 بعد طلوعه، وكذلك السكر فهذا مجهور ما يف هذا الباب.(

 

 ( ما اذلي جيب اإلمساك عنه؟ذلي جيب اإلمساك عنه وحيكم بالفطر مىت اخنرم يشء منهوا)

 ( إىل انلاس.هو األكل والرشب وإيصال يشء يتطعم إىل اخللق)

من أي املنافذ اكن: من مدخل الطعام والرشاب أو العني أو األذن أو األنف أو ما ينحدر من ادلماغ )
مىت وصل يشء من ذلك إىل حلقه، فإنه يفطر مثل أن بالغ يف بعد وصوهل من بعض هذه املنافذ، ف

بدهن أو يصبه يف ( السعوط وهو القطرة يف األنف )االستنشاق فيصل املاء إىل حلقه أو يستسعط
( هذه اليت تفطر عند أو يكتحل بكحل حاد فيجد طعم ذلك يف حلقه( صماخ األذن )صماخه

رشاب وما يُتغّذى به من املنفذ املعتاد، أو غريه من املنافذ اليت املالكية واألظهر أنه مااكن من الطعام وال
يقصد بها اتلغذية، اكحلقنة املغذية، أما إذا اكنت قطرة العني أو األذن أو األنف فاألظهر أنها ال تُفطر، 
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، وكذلك الكحل، وإن اكن ال جيوز هل أن يستسعط نليه انليب صىل اهلل عليه وسلم املبالغة يف االستنشاق
 فالقطرة ال جتوز أيضا إىل ما بعد الفطر، لكن إذا بالغ وقّطر فاألظهر أنه ال يفطر. خشية أن يدخل املاء

( إذا بلع شيئا ال واختلف فيمن بلع ما ال يغذى وال يماع يف اجلوف اكحلىص وادلرهم وما أشبهه)
 يغذي، حىص درهم ويشء من هذا.

( الصواب ال يقع الفطر، الفطر به، وقيل: ال يقع الفطر به فقيل: أنه بمثابة الطعام والرشاب يف وقوع)
 ال يفطر هذا الصواب.

( فيها تفصيل، إذا اكنت ال تغذي ال تفطر، إذا اكنت تغذي واختلف يف احلقنة والصحيح أنها ال تفطر)
 فإنها تفطر.

االحرتاز منه ال ( هذا واضح ما ال يمكن يفطر ما ال يمكن االحرتاز منه كغبار ادلقيق والرتاب وال) 
 يفطر، اذلي يعمل يف املرش، يستعمل املاء وقد يطري ىلع فمه، أو يف مطحنة، أو يف غبار، أو يف الطريق.

( يفطر فانفلت الطعام القليل بني األسنان إذا وما بني األسنان اذلي يرتك مع الريق وما أشبه ذلك) 
 ابتلعه من غري عمد.

سواء  ( قبل أو دبر، فمىت حصل وقع الفطر من غري مرااعة اإلنزالومما يلزم اإلمساك عنه اإليالج يف)
 أنزل أو ال.

وكذلك إنزال املاء ادلافق اكن بوطء دون الفرج أو عن قبلة أو جسة أو عبث بيد أو مداومة نظر أو ) 
 ( فهنا يرى أن ما يتعلق بالشهوة يفطر اإليالج،فكرة أو تذكر وما أشبه ذلك من األسباب ادلاعية هل

إيالج الرجل يف املرأة، أو إنزال املاء، إذا أولج أنزل أو لم يزنل، فإنه يفطر تلزمه الكفارة والقضاء، إذا لم 
يولج فأنزل، كأن العب يف رجل أو فخذ أو بيده، أو نظر أو تفكر، أو داوم يف اتلفكر، أو عبث بعضوه أو 

 من املفطرات. املرأة أو غري ذلك فوقع اإلنزال، هذا أيضا يعتربونه مفطرا

واألظهر يف احلقيقة أن هذا الفعل ال جيوز حرام، خمالف ملا ينبيغ من الصيام، فهو تعمد اإلنزال، لكن 
فيما يتعلق بالقبلة واملبارشة فهذا جاء ما يدل ىلع جوازها، ال العبث وانلظر والفكرة واملداومة يف 
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و صائم، واكن يبارش وهو صائم هذا يف حديث اتلذكر وحنو ذلك، اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يقبل وه
اعئشة وغريها من زوجات انليب صىل اهلل عليه وسلم، وجاء عن ابن عباس ريض اهلل تعاىل عنهما، وجاء 

اتلفريق بني من ال يرى أنه يملك نفسه، ومن يملك نفسه، فإن اكن يرى من  ينبيغعن غريهم، لكن 
 ، وإن اكن ال يملك نفسه ليس هل ذلك ىلع الصحيح.نفسه أنه يملكها هل أن يقّبل وأن يبارش

( وال يفطر باحتالم وال بما يرهقه ابتداء من اإلنزال من غري سبب استدىع به إن أمكن وجود ذلك)
يعين االحتالم، خروج املين من غري فعل منه بنظر أو استدامة فكر أو مجاع أو مالعبة أو غريها، نام 

ا ثقيال فخرج منه املاء، لشدة برد خرج منه املاء، لعلة خرج منه هذا ورقد فخرج منه املاء، رفع شيئ
 املين املتدفق، فهذا ال يفطر.

ومما يفسد الصوم احليض وانلفاس والردة وترك انلية من الليل واإلغماء واجلنون قبل طلوع الفجر إذا )
يفطر ويفسد الصوم،  ( احليضداما به إىل بعد طلوعه، وكذلك السكر فهذا مجهور ما يف هذا ابلاب

 هل مل  خل حل ُّٱ فالردة تبطل الصوم ألنه انلفاس كذلك، هذا جممع عليه، الردة ىلع الصحيح،

، وترك انلية، يقول: تركت الصوم، لست صائما، نويت أنين لست صائما، 5املائدة َّ حم جم
بطل صومه، ولعله اجلمهور يقولون يبطل صومه، إحلاقا بالوضوء والصالة، وبعضهم أحلقه باحلج فقال ال ي

ال تصوموا يوَم السبِت إال فيما افرُتَِض عليكم، وإن لم مما يستدل هل قول انليب صىل اهلل عليه وسلم )
ْد أحُدكم إال ُعوَد ِعنَبٍَة أو حِلَاَء شجرٍة فَلْيَْمُضْغها(1 يعين يمضغ الشجرة، لم يكتف بأنه ينوي أن  جَيِ

به بعضهم ىلع أنه ال تكيف انلية إلبطال الصوم فقط، البد أن  يفطر، البد أن يتناول شيئا، فهذا استدل
 يتناول شيئا.

واإلغماء واجلنون هذا فيه تفصيل سيأيت، وكذلك السكر، إذا رشب اخلمر يلال فذهب عقله، وطلع 
 عليه الفجر وال يزال عقله ذاهبا عنه، فهذا ليس هل عقل يربط به يلنوي الصيام.

 

 ن األكل والشرب[:أدلة اإلمساك ع - 5)فصل ]

                                                           
( 960(، إرواء الغليل )1726(، وابن ماجه بعد حديث )2762(، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )744( واللفظ له، والترمذي )2421أخرجه أبو داود ) ] 1

 صحيح[  
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إىل قوله:  {َوُكُلوا َواْشَرُبوا ...}ن األكل والشرب لقوله تعاىل: عوإمنا قلنا: إن اإلمساك جيب جبميع النهار 

م لقوله صلى اهلل عليه وسلم يوند طلوع الفجر إىل دخوله الليل، وعفأمرنا باإلمساك عن ذلك  {ِإَلى اللَّْيِل}

 ىل احللق من أي املنافذ كان، وإمنا قلنا: إن وصول الطعام إاع على ذلكعاشوراء: "من أكل فليمسك" واإلمج

ه وصول طعمه إىل احللق، م أو الشراب يفطر، والِعلَّة فييفطر التفاقهم على أن وصوله من مدخل الطعا

 منه ال يقع به مل يكن للمنع نع الصائم من ذلك، ولو كان الفطرمفكانت سائر املنافذ مبنزلته واالتفاق على 

نى ملن منع ذلك من أصحابنا كاحلصى وغريه من اجلامدات وال مع معنى، وكذلك اإلفطار مبا ال يغذى وال مياع

 لكفارة ألّنا كذلك نقول(القوله: أنه لو كان ذلك يفطر لكان يف عمده 

إىل  َّ رئ ّٰ ُّٱ: وإنما قلنا: إن اإلمساك جيب جبميع انلهار عن األكل والرشب لقوهل تعاىل)

فأمرنا باإلمساك عن ذلك عند طلوع الفجر إىل دخوهل الليل، ولقوهل صىل اهلل عليه { ىت نت} قوهل:
 وسلم يوم اعشوراء: "من أكل فليمسك"1(، البد من اإلمساك.

واإلمجاع ىلع ذلك، وإنما قلنا: إن وصول الطعام إىل احللق من أي املنافذ اكن يفطر التفاقهم ىلع أن )
الرشاب يفطر، والِعلَّة فيه وصول طعمه إىل احللق، فاكنت سائر املنافذ وصوهل من مدخل الطعام أو 

( قال املغذي يفطر، تتفقون يف لو أكل من فمه وحلقه من بمزنتله واالتفاق ىلع منع الصائم من ذلك
الطريق املعتاد، فكذلك لو جاء املغذي من طريق آخر، ألن العلة كونه يصل الطعام إىل احللق أو إىل 

يوجد اإلطعام واتلغذية، وهذا هو الصواب، لكن بعض أهل العلم قال: اتلغذية مع ذلة الطعام،  املعدة،
فأما اذلي يأخذ احلقنة اليت تغذي، هذا ال ليس فيه ذلة، فيه تغذية لكن ال توجد ذلة، واألظهر هو أنها 

 تفطر.

ية إذن؟ إذا اكنت اتلغذية من ( فلماذا ُمنع من اتلغذولو اكن الفطر ال يقع به لم يكن للمنع منه معىن)
 مناطق أخرى ملاذا منع منها مادامت ال تفطر؟ فالصواب أنها تفطر.

اكحلىص وغريه من اجلامدات وال معىن ملن ( يماع يعين يذاب )وكذلك اإلفطار بما ال يغذى وال يماع) 
( بعض لك نقولمنع ذلك من أصحابنا لقوهل: أنه لو اكن ذلك يفطر لاكن يف عمده الكفارة ألنّا كذ

                                                           
 ( و سنده صحيح على شرط الشيخين [ 69/  3]أخرجه ابن أبي شيبة في " المصنف " )  1
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املالكية قالوا األشياء اليت ال تغّذي اكحلىص وادلرهم .. ال تفطر، ولو قلنا تفطر تلزم الكفارة، قال 
القايض عبد الوهاب، حنن نقول تفطر وتلزم الكفارة، والصواب واهلل أعلم أنها ال تفطر وال تلزم 

 الكفارة.

 

 الدليل على أن اإليالج يفسد الصوم[: - 6)فصل ]

ا قلنا: إن اإليالج يفسد الصوم لإلمجاع على ذلك، وألمره صلى اهلل عليه وسلم السائل عمن وقع على وإمن

 أهله يف نهار رمضان بالقضاء والكفارة من غري استفصال هل أنزل أو مل ينزل(

قال: يا رسول اهلل جامعت أهيل يف نهار رمضان، قال جتد رقبة؟ تصوم شهرين متتابعني؟ أطعم ستني 
 ينا، لم يقل: أوجلت لك العضو أو بعضه؟ أنزلت أم لم تزنل؟ لم يستفصل.مسك

 

 فيما زاد على التقاء اخلتانني ومغيب احلشفة[: - 8)فصل ]

وإمنا مل نراع ما زاد على التقاء اخلتانني ومغيب احلشفة ألن ذلك غري مراعى يف سائر األحكام املتعلقة باإليالج 

 املهر واإلحالل، فكذلك يف وقوع الفطر به. من الغسل واحلد واحلصانة وكمال

وإمنا قلنا: إن اإلنزال عن أسباب اللذة مؤثر يف إفساد الصوم لالتفاق على أن اإلنزال يف اجلملة له تأثري يف 

إفساد الصوم وأن وقوعه ال عن سبب من الصائم يستدعيه به ال يفسده كاالحتالم، فلم يبق إال أن يكون 

 اللذة( مستدعى بوجه من وجوه

وإنما لم نراع ما زاد ىلع اتلقاء اخلتانني ومغيب احلشفة ألن ذلك غري مراىع يف سائر األحاكم املتعلقة )
( األحاكم باإليالج من الغسل واحلد واحلصانة وكمال املهر واإلحالل، فكذلك يف وقوع الفطر به

تان، إذا اغب موضع اخلتان يف فرج املتعلقة باإليالج تتعلق بمغيب احلشفة يف الفرج، املدورة موضع اخل
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املرأة ترتبت لك األحاكم، صارت حمصنة، ثيبا، أفطرت، فسد احلج، أحلها من مطلقها ثالثا، وجوب احلد، 
 الصداق، سبعة أحاكم بمغيب احلشفة يف الفرج.

ملة هل تأثري وإنما قلنا: إن اإلنزال عن أسباب الذلة مؤثر يف إفساد الصوم لالتفاق ىلع أن اإلنزال يف اجل)
يف إفساد الصوم وأن وقوعه ال عن سبب من الصائم يستدعيه به ال يفسده اكالحتالم، فلم يبق إال أن 

( قلنا إن اإليالج يفسد، واإلنزال؟ إذا استمىن، أو عبث، أو نظر، يكون مستدىع بوجه من وجوه الذلة
املالكية يعد كذلك مفطرا، ألنه أو قبل، أو جس، أو مس، أو بارش، وأنزل، قلنا أيضا اإلنزال عند 

يكون عن أسباب الذلة، وقلنا املحتلم ال يفعل ذلك، ومن خرج منه املين ال لسبب هذا ال يلزمه 
( ألنه يكون عن ذلة يف إفساد ىلع أن اإلنزال يف اجلملة هل تأثريالفطر، وإنما يلزم من أنزل بذلة، قال )

 الصوم.

( وقوع هذا اإلنزال دون سبب دعيه به ال يفسده اكالحتالموأن وقوعه ال عن سبب من الصائم يست)
من الصائم، هذا ال يفسده، أما إذا اكن بسبب من الصائم فهذا يفسده، ألن يف الفعل ذلة قصدها الصائم 

( هذا القول عند املالكية وكذلك وافق ىلع ذلك فلم يبق إال أن يكون مستدىع بوجه من وجوه الذلة)
جلمهور واألظهر واهلل أعلم أن إفساد الصوم يكون باإليالج، أما خروج املين أكرث أهل العلم من ا

فالشك أن اذلي تعمده آثم ومرتكب ملا خيالف الصوم، لكن إفساد صومه وإلزامه بالقضاء حيتاج إىل 
 ديلل قوي.

 

 دليل أن االحتالم ال يفسد الصوم[: - 9)فصل ]

راعي الحتالم"، واإلمجاع على أن املا روي: "ثالث ال يفطرن الصائم فذكر امل وإمنا قلنا يف االحتالم: إنه ال يفسد الصيام

 فقد ذكرناه يف باب احليض.( يف ذلك سبب يكون من الفطر، وأما احليض والنفاس

 1وإنما قلنا يف االحتالم: إنه ال يفسد الصيام ملا روي: "ثالث ال يفطرن الصائم فذكر االحتالم"()
اكن ند الرتمذي وغريه لكن فيها ضعف، وأفضل منها حديث اعئشة قالت )احلديث بهذه الرواية ع

                                                           
 (، وضعفه األلباني رحمه هللا في كل مواضعه[2/183(، والدارقطني )4806براني في ))المعجم األوسط(( )( واللفظ له، والط719]أخرجه الترمذي ) 1
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، كذلك إذا أصبح حمتلما فإن 1(انليب صىل اهلل عليه وسلم يصبح جنبا من غري احتالم فيغتسل ويصوم
 ذلك ال يفسد صومه.

قصودا ( املقصود أن اإلنزال البد أن يكون مواإلمجاع ىلع أن املرايع يف ذلك سبب يكون من الفطر) 
 (.من املفطرمن الصائم، لعل الصواب )

 .( وذكرنا لكم ديلل ذلك.وأما احليض وانلفاس فقد ذكرناه يف باب احليض) 

 

 [:الدليل على أن الردة تفسد الصوم - 10)فصل ]

 ايفصوم التقرب بفعله والردة تنفعم، وألن من شرط ال {نَّ َعَمُلَكَلَيْحَبَط}وأما الردة فلقوله َعزَّ وَجلَّ: 

 ذلك.(

( : وألن من رشط الصوم ( استعمال العموم )فعم َّ جح مج ٱُّٱوأما الردة فلقوهل َعزَّ وَجلَّ
.( يف الصوم البد من نية اتلقرب إىل اهلل، وهذا ارتد وكفر حبط عمله.اتلقرب بفعله والردة تنايف ذلك  

 

 نعان صحة الصوم[:ميالدليل على أن اإلغماء واجلنون  - 11)فصل ]

فع القلم عن ثالثة فذكر: "ر لصوم لقوله صلى اهلل عليه وسلم:انا: إن اإلغماء واجلنون مينع صحة وإمنا قل

 لتكليف ال يغلب وقوعه، فخرجاألحكام بفعله، وألنه معنى ينايف اجملنون"، ورفع القلم عبارة عن نفي تعلق ا

 من وجد به عن أن يكون من أهل النية(

، ألن اذلي به جنون ارتفع عقله، واملغىم عليه ارتفع عقله، والبد يف ملاذا اإلغماء واجلنون ال يعتربان
 الصيام من وجود العقل الستحضار انلية.

                                                           
 ( [2/100(، والطيالسي )2/189(، والنسائي في ))الكبرى(( )6/190(، أحمد )1109] أخرجه مسلم ) 1
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 قضاء اجملنون واملغمى عليه ما فاتهما من شهر رمضان[: - 12)فصل ]

حنيفة والشافعي، وسواء بلغ مطبًقا أو وإذا أفاق اجملنون واملغمى بعد مضي الشهر قضى ما فاته خالًفا ألبي 

 عرض له ذلك بعد بلوغه، وألنه مسلم عرض له ما منع انعقاد صومه فلزمه قضاؤه عند زواله كاحليض(

هذه أحاكم تتعلق باملغىم عليه، وفيها حاالت لعيل أترك هذا لدلرس القادم إن شاء اهلل تعاىل، وحناول 
  تعاىل.ادلرس القادم أن نتم الكتاب إن شاء اهلل

 واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه أمجعني.
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 [-واألخري–الثاني ]تفريغ اجمللس 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم  

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسيئات أعمانلا، من يهدي اهلل 
ال هادي هل، وأشهد أن ال هلإ إال اهلل، وحده ال رشيك هل، وأشهد أن حممدا فال مضل هل، ومن يضلل ف

 -صىل اهلل عليه وىلع آهل وصحبه وسلم تسليما كثريا-عبده ورسوهل 

فإن خري الالكم الكم اهلل تعاىل، وخري اهلدى هدى حممد صىل اهلل عليه وآهل وصحبه وسلم، ورش األمور 
 دعة ضاللة، ولك ضاللة يف انلار.حمدثاتها، ولك حمدثة بدعة، ولك ب

-أما بعد: فنواصل يف قراءة أحاكم الصيام، من هذا الكتاب وهو كتاب "املعونة ىلع مذهب اعلم املدينة 
 " للقايض أيب نرص عبد الوهاب ابلغدادي رمحة اهلل تعاىل عليه.-رمحة اهلل عليه-اإلمام مالك بن أنس 

 نا نشري إيلها يف هذا املجلس إن شاء اهلل تعاىل، قالوكنا انتهينا عند مسألة جزئية قلنا لعل

[( املجنون واملغىن عليه، هل قضاء املجنون واملغىم عليه ما فاتهما من شهر رمضان - 12فصل ])
 يلزمهما الصيام أو باألحرى هل يلزمهما القضاء إذا أفاقا من اإلغماء أو اجلنون.

فا أو ال، وذكرنا الصحيح يف ذلك، واذلي عليه مذهب ( سبق الالكم ىلع كونه ملكوإذا أفاق املجنون)
وإذا أفاق مالك رمحه اهلل، أن اإلغماء واجلنون يمنع صحة الصوم، وال يعين أنه ليس ملكفا، وهلذا قال )

املجنون واملغىم بعد ميض الشهر قىض ما فاته خالفًا أليب حنيفة والشافيع، وسواء بلغ مطبًقا أو عرض 
( نوضح وألنه مسلم عرض هل ما منع انعقاد صومه فلزمه قضاؤه عند زواهل اكحليض هل ذلك بعد بلوغه،

هذا الالكم ونفهمه، اآلن املجنون املغىم عليه يف مذهب مالك  هذا يمنع صحة الصوم، ولكن ال يرفع 
(، نرفع القلم عن ثالثة فذكر املجنوقلم اتللكيف عنه، بل يبىق ملكفا، قال لقوهل صىل اهلل عليه وسلم )

فالالكم يف مذهب مالك ويف تقرير هذا العالم ليس مبنيا من فراغ، بغض انلظر عن كون هذا اذلي 
اختاره القايض عبد الوهاب، واذلي قرر فيه مذهب مالك، بغض انلظر عن كونه راجحا أو مرجوحا، 

حلديث؟ مبين أهو الكم مبين ىلع عقل؟!! وىلع خلط وخبط؟!! كما قد يقوهل بعضهم!، أو هو مبين ىلع ا
وإنما قلنا إن اإلغماء واجلنون يمنع صحة الصوم لقوهل صىل اهلل عليه وسلم رفع القلم ىلع احلديث، )
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( فاملسألة مبنية عنده ىلع ادليلل، قد يكون ابلناء صحيحا أو عن ثالثة فذكر املجنون( أي حىت يفيق
هذا معارضا بآخر أقوى منه وقد  ال، قد يكون ابلناء صحيحا والفهم صحيحا أو ال، قد يكون ادليلل

ال، هذه مسألة أخرى يف بيان الراجح من املرجوح، لكن يه مسائل عندهم مبنية ىلع أدلة فال ينبيغ 
االستنقاص من قدر هؤالء العلماء، أو رميهم بما هم منه برآء، وقد يتحمل الواحد ىلع ظهره أوزار أقوام 

ا قد أطبقت لكمة كثري من العلماء والفضالء ىلع فضلهم قد انتهوا وأفضوا إىل ربهم جل وعال، ولربم
 وتقّدمهم رمحة اهلل تعاىل عليهم.

احلاصل إذا أفاق املجنون املغىم عليه عند مالك فيه تفصيل، املغىم عليه واملجنون، بالنسبة للمغىم 
بعد طلوع  عليه أغيم عليه قبل الفجر أو بعد الفجر؟ إذا أغيم عليه قبل الفجر واتصل اإلغماء إىل

الفجر يعين لم ينو، فال صيام هل، إذا اكن نوى الصيام، وبعد طلوع الفجر وقع هل اإلغماء، فهل اإلغماء 
استغرق لك ايلوم أو استغرق بعضا؟ إذا استغرق شيئا يسريا كثلث فأقل صح صيامه، وإال فإنه يعد 

بعد طلوع الفجر لك ايلوم أو  إذا أغيم عليه اوهكذمفطرا، مىت أفاق وجب أن يمسك وأن يتم ويقيض، 
 يوم ويومني وثالثة وحنو ذلك.

املجنون عندنا حاتلان: جمنون ابتداًء، وجمنون جبنون اعرض، وهلذا قال )سواء بلغ مطبقا أو عرض هل( 
بلغ وبه جنون،  ،يعين هذا اإلنسان بلغ وهو به جنون، فهذا اجلنون معه من صغره، أو قبل بلوغه، لّما بلغ

اعقل ثم طرأ عليه اجلنون، فعندنا هنا حاتلان، لو بلغ وبه اجلنون املطبق، فقال: إذا أفاق بعد  أو بلغ وهو
ميض الشهر قىض ما فاته، لكن يف مذهب مالك بعضهم يفّصل يقول: إذا اكن قد مىض زمن يسري 

 يقيض ما سبق، أما إذا مضت سنوات فال يلزم بالقضاء، هذا إذا بلغ به جنون مطبق.

ليس به اجلنون املطبق، يعين عرض هل بعد بلوغه، فهنا هذا اجلنون نفس ما قيل يف اإلغماء، إذا بلغ و
هذا اجلنون هل اكن قبل الفجر واتصل؟ إن اكن قبل الفجر واتصل فزمن لزوم انلية لم يكون هل عقل 

 باتلايل ال صيام هل.

ابه اجلنون، فإن اكن جنونا مطبقا وأما إذا اكن اعقال قبل الفجر، ونوى الصيام، ثم بعد طلوع الفجر أص
أفطر، ألنه ال يعقل العبادة، وباتلايل يقيض مىت أفاق، ويف املشهور يف مذهب مالك أنه إذا لم يكن 
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طويال، وأما إذا اكن جنونا ليس مطبقا، يعين مؤقت، يأيت ويذهب فإن اكن يسريا يف ايلوم ال يلزمه 
وإذا أفاق املجنون واملغىم بعد فهذا معىن قوهل ) القضاء، برشط أن يكون قد أمسك عن املفطرات،

وسواء ( يف قوهلما: ال يقيض ما فاته لطول ذلك )ميض الشهر قىض ما فاته خالفًا أليب حنيفة والشافيع
( ألنهما يقوالن إذا مىض الشهر ال يقيض، أما إذا أفاق أثناء بلغ مطبًقا أو عرض هل ذلك بعد بلوغه

وألنه مسلم عرض هل ما منع ) -استدالال بالقياس-قال اإلمام بهذا؟ قال  الشهر يقوالن يقيض، ملاذا
كيف نستدل، ومن  -ونتعلم مجيعا-طلبة  ( تعلموا ياانعقاد صومه فلزمه قضاؤه عند زواهل اكحليض

وجوه االستدالل القياس واإلحلاق بنيف الفارق أو اإلحلاق باألولوي، أو باملساوي، قطعيا اكن أو ظنيا، 
واع من أنواع االستدالالت، من اذلي يبينها نلا؟ ال يكيف أن ندرسها نظريا، يأيت أحد فيقول: هذه أن

هذا من باب أوىل، أين تعلمَت "من باب أوىل"!؟ تعلّمتَه أصويلا، يف دراستك لألصول، عندنا يف الفقه 
فهم احلديث من اتلطبيق، هذه أوجه االستنباطات نتعلمها من علمائنا، فمثل هذه الكتب اليت تنري 

 أناس من أهل السنة واجلماعة، من املعتربين عند أهل العلم، فليس يف دراسة كتبهم يشء.

( إذن استعمل قياسا، استعمل استدالال رشعيا متفقا عليه، لكن إنزاهل هل وافق فيه أو اكحليضقال )
ا إال ورّد وُرّد عليه إال ما منال مسألة أخرى، تدور بني راجح ومرجوح، وكما قال اإلمام مالك وغريه )

 ( أي انليب صىل اهلل عليه وسلم.صاحب هذا القرب

فما وجه ذلك؟ قال: مثل احلائض، احلائض نوت الصيام قبل الفجر، أثناء انلهار جاءها احليض، تفطر، 
ألنه جاءها اعرض أفطرها، وبعدها تقيض، يف الليل جاءت تلنوي فجاءها احليض، احليض يمنعها من 

ال جيوز أن تصوم، فتظل هذا ايلوم لكها مفطرة، وتمر عليها أيام سبعة ثمانية تسعة، بعضهم قال الصيام 
 أكرث احليض عرشة، وقيل مخسة عرش، وقيل سبعة عرش، وقيل تسعة عرش يوما، فتقيض لك ذلك.

ىلع ما جرى عليه مذهب مالك قاسوا املغىم عليه  -رمحه اهلل الوهاباإلمام القايض عبد -فهو 
ملجنون باحلائض، هذه مسلمة جاءها طارئ منعها من الصوم تفطر وتقيض، وهذا مسلم عرض هل ما وا

يمنعه من الصوم، هذه منعها من الصوم حدث قام بها اذلي هو احليض أو انلفاس، وهذا منعه من 
ياس، الصوم يشء أصاب عقله أذهبه لم يستطع أن ينوه، ولم يستحرض انلية، فأحلق هذا بهذا، بطريق الق

 هذا هو املقصود.
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للمغىم عليه واملجنون أن هذا يشء طرأ عليه ليس هل قدرة يف دفعه،  بالنسبةسبق أن قلنا إن الراجح 
وباتلايل فالقاعدة اليت يه أقوى من هذا القياس، أن اتللكيف مناط بالقدرة، هذه القاعدة أقوى 

ا اليت أذكرها إنما يه مما فهمه غري هذ استدالال من القياس اذلي ذكر يف هذا املوضع، وهذه القاعدة
امه يف مثل هذا ابلاب واملزنلة، لكن مما قرره أهل العلم أن هاهنا قالعالم من العلماء، ولسُت يف م

 القاعدة األخرى أقوى، ويه أن القدرة مناطة باتللكيف.

يه مىت قدَر لُكّف، هذا معىم عليه كيف نكلفه وهو غري قادر، فإذن اتللكيف مناط بالقدرة، املغىم عل
ويصح صومه، وكذلك يقال يف حق  ىة نواملجنون مىت قدر لكّف، فنقول إذا أفاق املغىم عليه ثم

 املجنون.

 هذا يف املسألة السابقة، نتم الكتاب إن شاء اهلل تعاىل. 

 

 )باب: فيمن أكل أو شرب أو خرم اإلمساك ناسًيا وهو صائم

مور به سهًوا، فقد أفسد صومه وعليه القضاء يف الفرض خالًفا ألبي ومن أكل أو شرب أو خرم اإلمساك املأ

وهذا غري متمم، وألنه مكلف حصل آكًلا يف نهار  {ُثمَّ َأِتمُّوا الصَِّياَم ِإَلى اللَّْيِل}حنيفة والشافعي لقوله تعاىل: 

نه يف عمده أصله رمضان كالعامد، وألن السهو نوع من األعذار، فلم مينع إفساد الصوم بوقوع ما منع م

 املرض، وألن اإلمساك أحد ركين الصوم فكان تركه سهًوا يف إفساده كرتكه عمًدا أصله النية.(

( خرمه يعين قطعه وأفسده وشقه، خرَم باب: فيمن أكل أو رشب أو خرم اإلمساك ناسًيا وهو صائم)
 اليشء شقه.

 ك ( يعين فعل ما خيالف اإلمساومن أكل أو رشب أو خرم اإلمساك)

حنيفة والشافيع لقوهل تعاىل: املأمور به سهًوا، فقد أفسد صومه وعليه القضاء يف الفرض خالفًا أليب )
( هذا حاصل مذهب اإلمام مالك، إذا أكل أو رشب أو وهذا غري متمم َّ يتىت نت  مت زت رت ٱُّٱ
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ألن اهلل  فعل شيئا خيالف الصوم من املفطرات فصومه فاسد باطل يلزمه القضاء، ما هو ادليلل؟ قال
نوى  -هنا يتلكم عن صيام الفرض ال انلفل-، 187ابلقرة َّ يتىت نت  مت زت رت ٱُّٱتعاىل يقول 

هذا  َّ  مت زت رت ٱُّٱالصيام قبل الليل أثناء انلهار أكل، هل أتم الصوم أو ما أتم؟ اهلل تعاىل قال 
حصل الصوم )( أي بوألنه ملكفلم يتم إذن لزمه القضاء، هذا وجه قول مالك، ثم استدل بالقياس )

( مثل من تعمد، ما الفرق؟ أنت مطالب باإلمساك، تعمدت أكلت آكاًل يف نهار رمضان اكلعامد
أفطرت، أنت مطالب باإلمساك، نسيت أكلت أفطرت، ال فارق، عنده ال يوجد فرق، من هذه انلاحية، 

 ليس من ناحية اإلثم، من حيث اإلثم العامد آثم، وانلايس غري آثم.

( نوع من األعذار، فلم يمنع إفساد الصوم بوقوع ما منع منه يف عمده أصله املرضوألن السهو ) 
النسيان قال هو عذر، لكن ال يمنع أن تقيض، مثل املرض، عذر ألن تأكل، ويلزمك القضاء، النسان 

( قياسا أصله املرضعذر يف أن وقع منك الفطر فال إثم عليك، لكن هذا العذر ال يمنع أن تقيض، )
رض، فاألصل املرض، والفرع النسيان، واحلكم لزوم القضاء، الوجه اجلامع لكٌّ منهما عذر يفسد ىلع امل

 (.فلم يمنع إفساد الصوم بوقوع ما منع منه يف عمدهالصوم، ووقوعه ال يمنع من القضاء، )

إفساده فاكن تركه سهًوا يف انلية، )( عندنا إمساك وعندنا الزمن أو وألن اإلمساك أحد ركين الصوم) 
 .( مثل من يرتك انلية فال ينوي عند مالك يعين.كرتكه عمًدا أصله انلية

( وكذلك أمحد بل ومجهور العلماء، اجلمهور يقولون: إذا نيس فال يشء خالفًا أليب حنيفة والشافيعقال )
م من أكل وهو صائم ناسيا أو رشب فليتم صوعليه، لقوهل صىل اهلل لعيه وسلم يف حديث أيب هريرة )

(، قال املالكية: نعم يتم الصوم وهذا رزق إنما هو رزق ساقه اهلل هلويف رواية ) 1(فإنما أطعمه اهلل وسقاه
رزقه اهلل لكن ال يمنع من القضاء، نقول: عندنا رواية عند ادلارقطين وغريه فال قضاء عليه احلديث 

 يف الصحيح، وهلذا فاألرجح هنا أنه ال قضاء عليه.

 سيانا يف انلفل ال قضاء عليه يف مذهب مالك، وهو مذهب اجلمهور.اآللك والشارب ن

 

                                                           
 ([1155(، ومسلم )6669] أخرجه البخاري ) 1
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 تعجيل اإلفطار وتأخري السحور[: - 1)فصل ]

، لناس خبري ما عجلوا الفطر"صلى اهلل عليه وسلم: "ال يزال ا ويستحب تعجيل اإلفطار وتأخري السحور لقوله

س: كان بني ذلك قدر الغداة، قال أنم يقول إىل صالة ثوروي: "أنه صلى اهلل عليه وسلم كان يتسحر 

 (وة تعجيل اإلفطار وتأخري السحورمخسني آية، ويف بعض احلديث أن من عمل النب

ويستحب تعجيل اإلفطار وتأخري السحور لقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "ال يزال هذا من آداب الصيام )
فطار هذا من السنة، اكن عليه "( هذا رواه ابلخاري ومسلم، فتعجيل اإلانلاس خبري ما عجلوا الفطر

الصالة والسالم يعّجل إفطاره، إذا غرب قرص الشمس أفطر ثم صىل، كذلك اكن يؤخر السحور وقد 
سئلت اعئشة ريض اهلل عنها يف أناس يؤخرون الفطر يعجلون السحور، وآخرون يعجلون الفطر 

السحور، وهكذا اكن ويؤخرون السحور أي ذلك أفضل؟ قالت: اذلين يعجلون الفطر ويؤخرون 
أحب أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يفعلون، وهكذا اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يفعل، )

 كما جاء روي يف بعض األحاديث 1(انلاس إىل اهلل أعجلهم فطرا

حور هو الفعل، فالسنة أن تؤخر فعل السحور، فيك حور بالفتح هو ما يؤلك، ولسُّ ون وتأخري السحور، السَّ
( أي وروي: "أنه صىل اهلل عليه وسلم اكن يتسحر ثم يقول إىل صالة الغداة، قال أنسيف وقت السحر )

( بني السحور والقيام للصالة، هذه أكلة اكن بني ذلك قدر مخسني آيةابن مالك ريض اهلل عنه )
عرشين دقيقة  السحر، أفضل أكلة السحر، أن تكون يف هذا الوقت، وهلذا يقدرها العلماء ربع ساعة،

إىل نصف ساعة تقريبا، يه أقل من ذلك، قال انليب صىل اهلل عليه وسلم كما جاء يف صحيح مسلم يف 
فصل ما بني صيامنا وصيام أهل حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضوان اهلل تعاىل عليهما )

كلة السحر
ُ
كلة اليت تكون يف السحر، وال 2(الكتاب أ

ُ
سحر وقت هو آخر وقت أضافها إىل السحر، األ

آخر الليل، من ثلث الليل األخري، هذا اذلي ذكر يف احلديث ما بني السحور ولقيام للصالة قدر مخسني 
 آية، هذا أفضل وقت.

                                                           
 (، وقد ضعفه األلباني في كل المواطن[2417(، وأحمد )700] أخرجه الترمذي ) 1
 ([1096([]رواه مسلم )1096]رواه مسلم ) 2



 ن حممد بن خدة******** لفضيلة لشيخ أبي عبد الرمح***(املعونة)من كتاب  (كتاب الصيام)لتعليق الثاني على ا

55 
 

 

 فيمن أفطر قبل الغروب أو تسحر بعد طلوع الفجر[: - 2)فصل ]

هاًرا فليس بصائم وعليه ومن غلب ظنه غروب الشمس فأفطر أو بقاء الليل فتسحر ثم بان له أنه أكل ن

َوُكُلوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيََّن َلُكُم اْلَخْيُط }القضاء يف الفرض خالف النذر املعني خالًفا لداود لقوله تعاىل: 

 نهار ، وهذا مل يتممه، وألنه أكل يف{اْلَأْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اْلَأْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ... .. إىل قوله: ِإَلى اللَّْيِل

رمضان مع التكليف كالعامد، وألن خطأ الوقت يف الصوم مثله يف الصالة، ولو صلى املغرب وعنده أن 

الشمس قد غربت ومل تكن غربت لزمه القضاء، وكذلك إذا أفطر وعنده أنها قد غربت وبان له أنها مل 

 تغرب.(

( هنا ه أكل نهاًرا فليس بصائمومن غلب ظنه غروب الشمس فأفطر أو بقاء الليل فتسحر ثم بان هل أن)
قال من أكل قبل غروب الشمس، يظن أن الشمس غربت، أو أكل بعد طلوع الفجر ظن أن الفجر لم 

( داود بن يلع وعليه القضاء يف الفرض خالف انلذر املعني خالفًا دلاوديطلع قال هذا ليس بصائم )
 ّٰ ٱُّٱ رمحه اهلل تعاىل، )لقوهل تعاىلالظاهري علماء القرن نهاية اثلاين وبداية اثلالث اهلجري 

األكل والرشب مغيًّا بغاية، (  َّ يبىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ

، الصيام يتم إىل الليل حىت يدخل الليل، فهذا 187ابلقرة{ ىت نت  مت زت رت}اليت يه اتلبنّي 
إذا أكل بعد طلوع الفجر، يكون قد أفسد صومه، أو أكل قبل أن تغرب الشمس يكون قد أفيد 

مه.صو  
( مثل العامد ال فرق، أفسد صومه وهذا لم يتممه، وألنه أكل يف نهار رمضان مع اتللكيف اكلعامد)

( إنسان أىت يلصيل، صىل املغرب وألن خطأ الوقت يف الصوم مثله يف الصالة، فأحلقه بالقياس )لباألك
لو صىل املغرب وعنده أن وقبل الوقت، يعيدها، صىل العرص قبل الوقت، يعيدها، فأحلق الصيام بالصالة )

وكذلك إذا أفطر وعنده أنها ( ألنه صالها قبل وقتها )الشمس قد غربت ولم تكن غربت لزمه القضاء
(، وهذا اذلي ذهب إيله مجهور العلماء ملجموع هذه األدلة، لكن جاء قد غربت وبان هل أنها لم تغرب
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أفطرنا ىلع عهد ن اجلميع، قالت )يف احلديث من حديث أسماء بنت أيب بكر رضوان اهلل تعاىل ع
( وسكتت لم تزد، أحد رواة احلديث رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف يوم غيم، ثم طلعت الشمس

ويف رواية  1اذلي هو هشام بن عروة رمحة اهلل عليه، سئل: هل يلزمنا القضاء؟ فقال: البد من القضاء
؟( يعين ىلع السؤال، يعين هل يلزم؟ بدٌّ من القضاءة )( يعين باإلخبار باجلزم، ويف روايبدٌّ من القضاء)

اختلف أهل العلم يف توجيه ذلك، األكرث ذهبوا إىل أنه قال: البد من القضاء، وأيدوا ذلك بقول عمر 
، لكن 2جتهدنا فأخطأنا، نقيض يوما ماكنهريض اهلل عنه، وأنه وقع ذلك يف زمنه فقال: األمر فيه يسري ا

 تها عن عمر ريض اهلل عنه مقال، منهم من تكلم يف ثبوت الرواية.هذه الرواية يف ثبو

-وجاء عنه ما يدل ىلع أنه ال قضاء، وجاء عنه ما يدل ىلع أنه فيه قضاء، واألقرب هو قول الظاهرية 
ومن تبعه، وهلذا قال احلافظ بن حجر: لقد نقل واشتهر أنهم أفطروا قبل غروب  -داود بن يلع الظاهري

 ءبالقضالشمس حجبتها الغيوم ثم ظهرت، فقال: قصة إفطارهم اشتهرت، فلو أنهم أمروا الشمس، ألن ا
الشتهر األمر بالقضاء، كما اشتهر األمر يف قصة اإلفطار قبل الغروب، وهلذا فاألقرب أن هذا خطأ ال 

 زئ يشء فيه ىلع صاحبه، وال يلزمه القضاء، وجاءت يف هذا آثار كثرية، قال اهلل تبارك وتعاىل }

ال لك ، فال بد من اتلبني، وهلذا قيل البن عباس: آكل فإذا شككت أمسكت؟ قال )187{ابلقرة مئ
يعين هذا يف الليل، هذا يسأل ابن عباس قال: إذا جئت أتسحر آكل، فإذا  3(ما شككت حىت ال تشك

 : بل لك ما دمت تشك، ما دمت شككت شككت طلع الفجر أو ما طلع أتوقف، قال: لم تقل شيئا،
لم تتبني إذا تبينت أمسك، وهذا جاء عن غري واحد من الصحابة واتلابعني  -!طلع الفجر ما طلع

 رضوان اهلل تعاىل ىلع اجلميع.

 

 من ذرعه القيئ وهو صائم[: - 3)فصل ]

                                                           
 [1959]صحيح البخاري 1
 ([820] أخرجه مالك في ))الموطأ(( رواية أبي مصعب الزهري ) 2
 ([7368(، مصنف عبد الرزاق )9057(، مصنف ابن أبي شيبة )267]الجامع في العلل ومعرفة الرجال ) 3
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ذرعه القيء فال قضاء  ه لقوله صلى اهلل عليه وسلم: "منومن ذرعه القيئ مل يفسد صومه وال قضاء علي

 ن غري خمرج احليض، فإذا كانر القيئ"، وألنه خارج من البدن م"ثالث ال يفطرن الصائم: فذك عليه"، وقوله:

 لصوم أصله االحتالم.(بغري صنع من الصائم وال استدعاء مل يفسد ا

ومن ذرعه القيئ لم يفسد صومه وال قضاء عليه لقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "من ذرعه اليقء فال )
قضاء عليه"( 1احلديث أخرجه أبو داود وغريه من حديث أيب هريرة وهو صحيح، )وقوهل: "ثالث ال 

وألنه خارج من ابلدن "( وهذا احلديث سبقت اإلشارة إيله وأنه ضعيف، )يفطرن الصائم: فذكر القيئ
( من غري خمرج احليض، فإذا اكن بغري صنع من الصائم وال استداعء لم يفسد الصوم أصله االحتالم

اليقء ( غلبه )من ذرعهء يف االستدالل، ديلل السّنة يكيف، قال صىل اهلل عليه وسلم )انظر دقة الفقها
(، ثم زاد ديلال آخر، هذا ادليلل اذلي زاده رمحه اهلل تعاىل قد يقول القائل: حنن يف غنية فال قضاء عليه

يه إىل عنه ومنه، قد يقال نعم صحيح، لكن إيراده فيه بناء امللكة الفقهية للطالب، كيف ينت
االستدالل بانلظر وبالقياس اذلي رشعه اهلل، رشع اهلل القياس يف كتابه ويف سنة رسول اهلل صىل اهلل 

 مف  خف حف جف مغ جغمع جع مظ حط مض  خض حض جض ٱُّٱعليه وسلم قال اهلل تعاىل 
، 57األعراف َّ خم حم جم هلمل  خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق

زنل إىل األرض، فهذه األرض تتبلل ثم يعين كيف أحىي األرض؟ السحاب ومن السحاب ينشأ املطر ثم ي
حيييها اهلل، املوىت كذلك حيييهم اهلل، هذا استعمال للقياس، انليب صىل اهلل عليه وسلم جاء إيله عمر 

؟( أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم( فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم )هششت فقبلت وأنا صائمفقال )
قال عمر )ال بأس(، فقال )فمه!( ويف رواية )فممَ ؟(2، ملاذا تسأل؟ قياس وإحلاق يعين كما أنك فعلت 

مقدمة اجلماع أو ما ينتيه إىل اجلماع لكن لم تتابع، كذلك إذا فعلت مقدمة الرشب املضمضة، لكنك 
 لم ترشب.

أرأيت لو اكن ىلع أمك دين وقال صىل اهلل عليه وسلم لذلي جاء يسأل عن نذر ألمه أو غريها قال )
( هذا فيه اإلشارة إىل استعمال القياس، فمن فدين اهلل أحب أن يقىضقال )نعم( قال )؟( تقضيه أو ال

                                                           
(، وعبدهللا بن أحمد في ))زوائد المسند(( 1676(، وابن ماجه )3130(، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )720(، والترمذي )2380أبو داود ) ] أخرجه 1

 ( [3410(، والطحاوي في ))شرح معاني اآلثار(( )10463)
 ([2385(، صححه األلباني في صحيح أبي داود )138)(، وأحمد 3048( واللفظ له، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )2385]أخرجه أبو داود ) 2
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هذه املسائل تنىّم يف الطالب امللكة الفقهية وطريقة االستدالل، بأنواع القياس، كيف ينتيه إىل وضع 
 األصل يف املسألة إلحلاق الفرع به.

ذن عندنا احليض أصل من األصول اذلي ( إوألنه خارج من ابلدن من غري خمرج احليضفقال هنا )
استقر فيه ادليلل، ىلع أن احلائض تفطر، وال جيب عليها القضاء، هذا اليقء اخلارج من ابلدن ليس من 

فإذا اكن بغري صنع من الصائم وال حمل خروج احليض، فليس مثله، احلائض تقيض هذا ال يقيض، )
 االحتالم، االحتالم خروج املين من الرجل أو املرأة ( قياسا ىلعاستداعء لم يفسد الصوم أصله االحتالم

إذا ناما وأيا شيئا يف منامهما أو لم يريا، هذا املين إذا تعمد إخراجه باجلماع أو جامع أفسد صومه 
باإلمجاع واالتفاق، إذا تعمد إخراج املين وأمىن، خالف بني العلماء واجلمهور ىلع أنه يفطر، سيأيت 

خرج منه دون صنع ال يفطر، فكذلك اليقء إذا خرج منه دون صنع ال يفطر فأحلقه الالكم عليه، فإن 
 باالحتالم وادليلل يف السنة يغين ويكيف ولكن وجه ذكر هذا هو اذلي ذكرُت واهلل أعلم. 

 

 فيمن استقى عامًدا[: - 4)فصل ]

ه الوجوب قوله صلى اهلل وإن استقى فمن أصحابنا من يقول: إن القضاء واجب، ومنهم من قول: مستحب، موج

عليه وسلم: "ومن استقى فعليه القضاء"، وألن الغالب منه عود شيء مما خيرج من حلقه إىل جوفه، وذلك 

مفطر له للغالب على اليقني، ووجه نفيه فألنه خارج من الفم كالبصاق وألنه ملا افرتق احلكم بني غلبته 

عليه اإلنزال ألن احلكم يفرتق بني غلبته باالحتالم وبني وعمده دل على أنه ال يقع به الفطر، وهذا يدخل 

 عمده والقول يف الكفارة مبين على هذا االختالف.(

وإن استىق فمن أصحابنا من يقول: إن القضاء واجب، ومنهم من قول: مستحب، موجه الوجوب قوهل )
حديث أيب هريرة رواه "( هذا احلديث السابق نفسه صىل اهلل عليه وسلم: "ومن استىق فعليه القضاء

 أبو داود.
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اذلي يتعمد اليقء، من استقاء تعمد، فجمهور العلماء يقولون جيب عليه أن يقيض، وهو مذهب مالك، 
لكن هذا القضاء يف مذهب مالك قيل واجب وقيل مستحب، واملشهور يف اذلي يتعمد اليقء واجب 

الغالب منه عود يشء مما خيرج من  وألن( والقياس )ومن استقاء فعليه القضاءأن يقيض، بديلل )
( وذلك مفطر هل للغالب ىلع ايلقني، ووجه نفيه( إذا اعد يشء لزمه القضاء، ألنه تعمد )حلقه إىل جوفه

( ابلصاق خارج من الفم، فيتعمد فألنه خارج من الفم اكبلصاقملاذا قيل ليس بواجب بل مستحب؟ )
فهو اكبلصاق، هل ابلصاق يفطر؟ ال يفطر، إذن اليقء  اإللقاء، واليقء خارج من الفم، وتعمد إلقاءه،

عمدا ال يفطر، يستحب فقط القضاء، وهذا يف احلقيقة إحلاق مع الفارق، وهذا قياس يصادم انلص، 
 " ال قياس مع انلص.فاسد االعتباروالقياس اذلي يصادم انلص يسميه العلماء "

( يعين فرق بني من غلبه اليقء، ال يقع به الفطر وألنه ملا افرتق احلكم بني غلبته وعمده دل ىلع أنه)
( يعين يُنقض، يُرد هذا القياس وهذا يدخل عليهومن تعمد اليقء، فال يقع به اإلفطار، قال رمحه اهلل )

باالحتالم، فاالحتالم إذا اكن بغري صنع، نام ثم استيقظ فوجد نفسه حمتلما فهذا ليس مفطرا، صيامه 
ألن احلكم يفرتق بني غلبته باالحتالم وبني ال، فاجلمهور ىلع أنه يفطر،)صحيح، لكن لو تعمد اإلنز

( اذلي تعمد اليقء تلزمه الكفارة، املشهور يف املذهب عمده والقول يف الكفارة مبين ىلع هذا االختالف
 ال تلزمه، وقيل تلزمه، إحلاقا هل بمن تعمد اإلنزال.

 

 احلجامة يف الصوم[: - 5)فصل ]

قال: "ثالث ال يفطرن فذكر وهلل عليه وسلم احتجم وهو صائم"، اطر خالًفا ألمحد، "ألنه صلى احلجامة ال تف

 (احلجامة"، وألنها يف معنى اجلراحة كالفصاد

ألنه صىل اهلل ( ووافق مالك أبو حنيفة، ووافق اإلمام أمحد الشافيع )"احلجامة ال تفطر خالفًا ألمحد)
هذا احلديث فيه ضعف   1"(ثالث ال يفطرن فذكر احلجامةعليه وسلم احتجم وهو صائم"، وقال: "

)وألنها يف معىن اجلراحة اكلفصاد(ن قطع العرق، وهذا هو الصحيح، احلجامة ال تفطر، احتجم انليب 
                                                           

 (، وضعفه األلباني رحمه هللا في كل مواضعه[2/183(، والدارقطني )4806( واللفظ له، والطبراني في ))المعجم األوسط(( )719]أخرجه الترمذي ) 1
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صىل اهلل عليه وسلم وهو حمرم، وهو صائم، واحتجم وهو حمرم صائم، وجاء يف حديث أيب سعيد اخلدري 
، وقال أنس )إنما كنا نكره احلجامة من أجل 1(سلم يف احلجامة للصائمرخص انليب صىل اهلل عليه و)

الضعف(، وقال بعض أصحاب انليب صىل اهلل عليه وسلم إنما نىه انليب صىل اهلل عليه وسلم عن 
 احلجامة إبقاًء ىلع الصحابة الكرام، ليس ألنها تفطر، فاحلجامة ال تفطر ىلع الصحيح

 

 [:- 6)فصل ]

تفطر فإنها مكروهة ألن الغالب منها حلوق الضعف، فربما أدى إىل الفطر، وقد روي  إذا ثبت أنها ال
 هذا املعىن عن يلّع وابن عباس، ومجاعة من الصحابة(

فنقول الصواب يف احلجامة، أنه إذا اكنت ال تضعفه، أما إذا اكن قد خيش الضعف، فيكره هل ذلك، وهلذا 
جامة للصائم؟ قال: ال، إال للضعف، يعين إذا اكن خيىش أن قال أنس ريض اهلل عنه أكنتم تكرهون احل

 يضعف.

 

 السواك للصائم[: - 7)فصل ]

السواك"، وألنه صلى اهلل  هلل عليه وسلم: "خري خصال الصائمالسواك جائز للصائم يف اجلملة لقوله صلى ا

ر للشافعي يف كراهيته له آخا نهار وآخره سواء يف إباحته خالًفعليه وسلم كان يفعله ويداوم عليه، وأول ال

لنهار مساو آلخره يف شروط ا يكره آخره كاملضمضة، وألن أول النهار؛ ألن كل معنى مل يكره أول النهار مل

 الصحة، فكذلك يف الندب واإلباحة(

احلديث هذا  2السواك جائز للصائم يف اجلملة لقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "خري خصال الصائم السواك")
ماجة وفيه ضعف، السواك جائز للصائم، وهذا يف قول مجهور العلماء، وجيوز هل أول انلهار  رواه ابن

                                                           
 ([7797))المعجم األوسط(( )(، والطبراني في 1967(، وابن خزيمة )3241] أخرجه النسائي في ))السنن الكبرى(( ) 1
 ( ضعيف[5299(، ضعيف الجامع )2/203(، والدارقطني )8420(، والطبراني في ))المعجم األوسط(( )1677] أخرجه ابن ماجه ) 2
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وآخره، ىلع حدٍّ سواء، ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم قال يف حديث أيب هريرة ) لوال أن أشق ىلع أميت 
رواية الصحيح رواه أمحد وأبو داود والرتمذي، وصححه ابن خزيمة، و 1(ألمرتهم بالسواك مع لك وضوء

(، والوضوء يكون أول انلهار وآخر انلهار يكون يف رمضان، فدل ىلع استعمال السواك عند لك صالة)
جائز، وهذا يف أول انلهار وآخر انلهار ىلع حد سواء، يف رواية عند الشافعية يستعمل يف أول انلهار ال 

ريهة، اليت تسىم خلوف فم الصائم، خلوف آخره، ألن يف آخر انلهار يبدأ فراغ املعدة يندفع منه راحئة ك
فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح املسك، فإذا استعملت السواك أزتله، فكنت متسببا يف إزالة ما هو 
أطيب عند اهلل من ريح املسك، وهلذا جاء يف بعض الروايات املرفوعة أن السواك مأذون للصائم نهارا 

 ال عشيا، وهذه رواية ضعيفة ال تثبت.

 فالصحيح هو مذهب املالكية واجلمهور يف جواز استعمال السواك نهارا وعشيا.

وأول انلهار وآخره سواء يف إباحته خالفًا للشافيع يف كراهيته هل آخر انلهار؛ ألن لك معىن لم يكره )
 (.اكملضمضة) آخره( بالنسبة للصيام ما جاز فعله أول انلهار جاز فعله أول انلهار لم يكره آخره

( يعين هو نهار واحد من أوهل إىل آخره جيب فيه ألن أول انلهار مساو آلخره يف رشوط الصحةو)
اإلمساك عن أشياء، وتباح فيه أشياء، األول واألخري متساٍو فما أجزته أوال أجزه آخرا، ما منعته أوال 

( يف انلدب واإلباحةفكذلك تمنعه آخرا، أما أن جتزي اليشء أوال دون آخرا، فهذا حتّكم ال ديلل عليه )
وهذا هو القول الصحيح إال أن يف مذهب مالك رمحه اهلل تعاىل يفّرق يف مسألة ريق السواك، ما يكون 

 من السواك ينبيغ أن حيرتز منه ويلىق.

السواك يفّرق فيه بني مااكن طعمه فيه، وما حدث عليه، فالسواك الطبييع تستاك به وال إشاكل، وقد 
يلمون -حيح "باب السواك الرطب وايلابس"، أما السواك اذلي تُدخل عليه انلكهة بوب ابلخاري يف الص
 فهذا ال جيوز استعماهل يف الصيام، ويعد مفطرا، ألن فيه مادة يتطعمها الصائم. -أو نعناع أو غريهما

 

 األسباب اليت يفطر بها الصائم[: - 8)فصل ]

                                                           
 ( [9194(، وأحمد )3043( مختصراً، وأخرجه موصوالً النسائي في ))السنن الكبرى(( )1934] أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث ) 1
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 من فعله، ومنها ما ليس من فعله.األسباب اليت يفطر بها الصائم ضربان: منها ما هو 

فالذي ليس من فعله ال كفارة فيه أصًلا، وذلك احليض والنفاس واإلغماء واجلنون واإلكراه مثل أن ميسك 

ويوجر املاء أو متسك املرأة وجتامع كرًها وما أشبه ذلك، ولسنا نريد بقولنا: إنه يفطر الصائم أنه طرأ على 

 يصح الصوم معها بأن تقارن ابتداؤه تارة فتمنع انعقاده وتطرأ عليه بعد صوم صحيح فيفسده، وإمنا نريد ال

 انعقاده فتمنع استدامته، فكل هذا ال كفارة فيه إال يف اجملامعة مكرهة، فإن الكفارة على مكرهها دونها.

ماع سهًوا أو والذي هو من فعله نوعان: نوع يعذر به، ونوع ال يعذر به ال كفارة فيه أصًلا، وذلك كاألكل واجِل

لسفر أو ملرض أو إلكراه أو ضرورة عطش أو جلوع خياف معه التلف أو حدوث مرض أو خطأ الوقت أو بضرب 

من التأويل يعذر فيه جبهل كمسافر مقداًرا ال تقصر الصالة يف مثله أو قادم قبل طلوع الفجر ظانًّا أن من مل 

متعجل الفطر من أجل عذر يتوقعه من مرض أو يقدم من أول الليل فال صوم له أو ما أشبه ذلك سوى 

حيض أو سفر فعليه الكفارة، وخالف عبد امللك يف املفطر عازًما على السفر فقال: إن مضى لسفره فال 

 كفارة عليه وإن قعد فعليه الكفارة.

فارة يف ومن األعذار الذي ال كفارة معها: الفطر خلوف على محل أو ولد أو إلفناء وهرم، والذي نريده بالك

هذا املوضع هو الكفارة العظمى، فهؤالء ال كفارة عليهم، وإمنا قلنا ذلك ألن الكفارة متعلقة باهلتك وانتفاء 

 العذر، وذلك يتضمن كونه من فعلتهم ومنعهم من إيقاعه، فكل هذا معلوم يف النوعني مًعا(

ا ليس من فعله، فاذلي ليس من األسباب اليت يفطر بها الصائم رضبان: منها ما هو من فعله، ومنها م)
( ما يفّطر الصائم يشء فعله ال كفارة فيه أصاًل، وذلك احليض وانلفاس واإلغماء واجلنون واإلكراه

يفعله بمحض إرادته، ويشء يطرأ عليه ال يستطيع أن يدفعه، فاذلي ال يستطيع أن يدفعه ليس من فعله 
اهلل عليها، انلفاس ما هو من فعلها، اإلغماء يغلب اكحليض يأيت املرأة، ما هو من فعلها، سنة جبلها 

 عليه، اجلنون، اإلكراه، الُملجأ.
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زىن بها عياذا باهلل، أو ( يعين يُ أو تمسك املرأة وجتامع( يُصّب يف حلقه )مثل أن يمسك ويوجر املاء) 
إنه يفطر الصائم كرًها وما أشبه ذلك، ولسنا نريد بقونلا: جيامعها زوجها إكراها، يتغلبها فيجامعها، )

( الصوم ال يصح مع احليض، وانلفاس، أنه طرأ ىلع صوم صحيح فيفسده، وإنما نريد ال يصح الصوم معها
 وال يصح مع اإلغماء، ومع اجلنون، وهذا سبق تفصيله، ومع اإلكراه.

اليت تطرأ  ( هذه األموربأن تقارن ابتداؤه تارة فتمنع انعقاده وتطرأ عليه بعد انعقاده فتمنع استدامته)
فلك هذا ال كفارة فيه إال ىلع اإلنسان، ابتداًء تمنع الصيام، وإن اكن صائما وطرأْت أيضا تمنع الصيام، )

( اليت جُتامع مكرهًة زوجها يكرهها ىلع اجلماع، يف املجامعة مكرهة، فإن الكفارة ىلع مكرهها دونها
مكرهة رافضة ذللك، ترد ذلك لكن يربطها أو يشدها أو يمسكها فيتغلب عليها وجيامعها، ويه 

غلبها، فعند املالكية تلزم الكفارة ىلع الرجل، وكفارة املرأة تلزم الرجل، فالرجل تلزمه هنا كفارتان، 
 كفارته هو وكفارة زوجته، وسيأيت الالكم ىلع املجامع يف نهار رمضان ما اذلي جيب فيه.

: نوع يعذر به، ونوع ال يعذر به ال كفارة فيه نواعن( األشياء اليت يفعلها هو )واذلي هو من فعله)
أصاًل، وذلك اكألكل واجِلماع سهًوا أو لسفر أو ملرض أو إلكراه أو رضورة عطش أو جلوع خياف معه 

أنه إذا أراد أن يسافر  -مثال-( بمعىن تأول اتللف أو حدوث مرض أو خطأ الوقت أو برضب من اتلأويل
فال أنوي الصيام، ينوي اإلفطار، قيل: ملاذا لم تنو الصيام؟ قال: أنا  فله أن ال ينوي! قال: غدا سأسافر

مسافر وسأتعب فأفطر فال أنوي الصيام، متأّول أخطأ، ألنه إذا اكنت مقيما تريد أن تسافر غدا، تنوي 
الصيام، ألنه ملا جاء الليل قبل الفجر أنت خماطب بنية الصيام، هل يوجد عذر يسقط عليك ذلك؟ ال 

ألن السفر ال يقع بانلية، السفر يقع بالرشوع فيه، فإذن تنوي الصيام ثم إذا جئت تلخرج للسفر، يوجد، 
هل تفطر يف بيتك أو حىت تقطع مسافة القرص؟ أو تغيب عنك بدلتك وتبدأ يف القرص؟ أو يف أثناء 

 كفارة.السفر خالف بني أهل العلم ليس هذا حملّه سيأيت، فإذا تأول بتأول معني فإنه ليس فيه 

( السفر يبيح الفطر، أو برضب من اتلأويل يعذر فيه جبهل كمسافر مقداًرا ال تقرص الصالة يف مثله) 
لكن عند مالك أن السفر ىلع قسمني: السفر الطويل، والقصري، فالسفر القصري اذلي ال جتوز فيه قرص 

اذلي تقرص فيه الصالة، فإذا قال الصالة، ال جيوز أن يفطر، وإن اكن يسىم مسافرا، وإنما يفطر يف السفر 
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هذا اإلنسان: أنا مسافر فأفطر، وإذا بالسفر اذلي سافره هو سفر قصري، فقالوا: متأول ال نلزمه الكفارة، 
 نلزمه القضاء، سيأيت ذكر ما هو راجح يف هذه املسائل إن شاء اهلل تعاىل.

( إنسان راجع من السفر، ل فال صوم هلأو قادم قبل طلوع الفجر ظانًّا أن من لم يقدم من أول اللي)  
دخل قبل الفجر بساعة أو نصف ساعة، طلع الفجر فأفطر وأكمل قيل: ملا أفطرَت لم لم تصم؟ قال: ما 
أتيت أول الليل، جئت آخر الليل، ويك تصوم البد أن تكون أول الليل، متأول أخطأ، نقول: يف مذهب 

 مالك عليه القضاء.

 نوع يعذر به، فيه قضاء وال كفارة.( فهذا أو ما أشبه ذلك) 

( امرأة غدا سوى متعجل الفطر من أجل عذر يتوقعه من مرض أو حيض أو سفر فعليه الكفارة) 
، اعدتها لك ثالث شهر عريب يأتيها احليض، ثالث يوم رمضان لم تنو الصيام وأصبحت مفطرة، اعدتها

، ظهرا عرصا، قبل املغرب، ضىحسيأتيين احليض قالت: أنا  ولم يأت احليض بعد، فقيل هلا: ملاذا أفطرت؟
سوى متعجل يأتيها يف انلهار، لكن لم يأت بعد أنت خماطبة بالصيام ال جيوز أن تفعيل هذا، قال )

( اكذلي يأتيه مرض حىم الربِع، هذه حىم تأيت يف وقت معني، إنسان الفطر من أجل عذر يتوقعه
ين تأتيه هذه احلىم، فيقول: أنا غدا اعديت أن تأتيين هذه مريض بهذه احلىم، يدري أنه يف الزمن الفال

احلىم، ويه حىم تغلب يلع وتلزمين بتناول ادلواء ورشب املاء واإلفطار، هل جيوز هل أن ال ينوي 
اإلفطار؟ وبطلوع الفجر يفطر ينتظر املرض، جيوز هل هذا؟ تعجل هذا ال جيوز، وإنما ينوون الصيام ثم 

 ( ألن هذا العذر ال يُقبل.فعليه الكفارةاحليض أفطرت، أو جاءه املرض أفطر، قال )إذا طرأ ىلع املرأة 

( ابن حبيب، فيه عبد امللك بن املاجشون، وعبد العزيز بن املاجشون، لكن وخالف عبد امللك) 
ن الغالب ابن املاجشون يقال فيه ابن املاجشون، هذا املشهور يف املذهب، أما إذا قيل عبد امللك فهو اب

 (.يف املفطر اعزًما ىلع السفر فقال: إن مىض لسفره فال كفارة عليه وإن قعد فعليه الكفارةحبيب، )

نقول هنا بالنسبة للحيض وانلفاس تفطر وتقيض، اإلغماء واجلنون سبق رشحه، املكره وامللجأ  
يشء عليه وال واملغلوب عليه ال يشء عليه، وال قضاء، األكل واجلماع ناسيا سبق الالكم عليه، ال 

يقيض، أكل من أجل سفر يقيض، املرض يقيض، اإلكراه سبق، رضورة عطش أو جوع، خياف اتللف 
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خياف حدوث املرض هذا يقيض، أخطأ يف الوقت هذا ال يقيض ىلع ما سبق بيانه، املفطر اعزما ىلع 
ز هل أن يفطر، كما جيب أن ينوي الصيام، ويف انلهار إذا طلع الفجر وأراد أن يسافر جا -نقول-السفر 

فعل انليب صىل اهلل عليه وسلم، صام وخرج من املدينة يوم العارش من رمضان، ولم يزل صائما حىت 
إنكم قد قاربتم عدوكم وأرى الفطر بلغ كراع الغميم، أو عسفان فأفطر عليه الصالة والسالم، وقال )

ذن املسافر هل إذا خرج إىل السفر أن لزوما فأفطر اجلميع، إ 1(فأفطروا( ثم  قال )خريا لكم فأفطروا
يفطر، هل أن يفطر يف بيته ثم يذهب، أو حىت يغادر ويفطر، فهذا ال إشاكل فيه، وجاء يف ذلك احلديث 

 عن أنس بن مالك، وعن أيب برسة، رضوان اهلل تعاىل ىلع اجلميع.

هرم، واذلي نريده بالكفارة ومن األعذار اذلي ال كفارة معها: الفطر خلوف ىلع محل أو ودل أو إلفناء و)
( يعين عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعني، أو إطعام ستني مسكينا، يف هذا املوضع هو الكفارة العظىم

فهؤالء ال كفارة عليهم، وإنما قلنا ذلك ألن الكفارة متعلقة باهلتك وانتفاء العذر، وذلك يتضمن )
( مايه األعذار اليت تسقط معها م يف انلوعني مًعاكونه من فعلتهم ومنعهم من إيقاعه، فلك هذا معلو

حامل فأحست باتلعب، خافت ىلع نفسها أو ىلع محلها،  امرأةالكفارة؟ أن تفطر املرأة خوفا ىلع محلها، 
جاز هلا أن تفطر، ويف مذهب مالك تقيض فقط، ويف مذهب أيب حنيفة تقيض فقط، وعند الشافيع 

الفقهاء ال تقيض بل تطعم فقط، وهذا اذلي أفىت به ابن عباس وأمحد تقيض وتطعم أيضا، وعند بعض 
وابن عمر، وال يعلم هلم خمالف، وجاء يف احلديث ما يدل ىلع ذلك، وهو ما رواه أبو داود يف قوهل عليه 

، ويف قوهل عز وجل }وىلََعَ 2(إن اهلل وضع عن املسافر شطر الصالة، وعن احلامل الصومالصالة والسالم )
ينَ  ِ ، قال ابن عباس )ليست بمنسوخة يه للشيخ الكبري، 184يُِطيُقونَُه ِفْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكنٍي{ابلقرة اذلَّ

والعجوز اهلرم يعجزان عن الصيام فيفطران ويطعمان عن لك يوم مسكينا(، وأنس ريض اهلل عنه كرب 
املساكني، ويف  يف السن فعجز عن الصوم، فلما مىض رمضان صنع جفنة قدر ثالثني مسكينا وأطعمها

يَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة َطَعاُم  ِ رواية عند ادلارقطين وغريه وصححها بعض أهل العلم، يف تفسري اآلية }وىلََعَ اذلَّ
ِمْسِكنٍي{ قال: يه للحبىل واملرضع تعجزان عن الصيام فتفطران وتطعمان عن لك يوم مسكينا، وقال 

أنت من اذلين ال يطيقونه أفطري وأطعيم عن لك ل )ابن عباس إلحدى زوجاته أو جواريه ويه حام
                                                           

 [1114]الحديث ساق الشيخ معناه وأصله في صحيح مسلم  1
(، 19069(، وأحمد )1667(، وابن ماجه )715( قال األلباني في صحيح أبي داود بنفس الرقم "حسن صحيح"، والترمذي )2408] أخرجه أبو داود ) 2

 (.[1769والبغوي في ))شرح السنة(( )
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(، وقال ابن عمر ذلك جلارية هل، وقاهلا كذلك البنة هل اكنت حامال أو يوم مسكينا وال قضاء عليك
 (.أنت من اذلين ال يطيقونه أفطري وأطعيم عن لك يوم مسكينا وال قضاء عليكترضع )

زم الكفارة عند املالكية؟ إذا هتك وانتىف العذر، هتك هنا أشار املؤلف إىل قيد يف مذهب مالك، مىت تل
 حرمة رمضان ولم يكن هل عذر، بهذين القيدين تلزم الكفارة عند مالك رمحه اهلل.

 

 الفعل الذي ال يعذر معه الصائم يف فطره[: - 9)فصل ]

به هتك شيء  والنوع الذي ال يعذر معه ينقسم قسمني: منه ما يقصد به هتك حرمة الصوم، ومنه ما يقصد

جير إىل هتك حرمة الصوم، وهذا كالردة اليت ليس الصوم مقصودا بها، وإمنا يقصد هتك حرمة اإِلسالم 

 فيجر إىل الصوم فال كفارة فيه.

والقسم اآلخر ما يقصد به هتك حرمة الصوم نفسه باإلفساد، فهذا النوع تلزم به الكفارة من غري اعتبار مبا 

أكل أو شرب أو ترك نية عمًدا أو تعمد إنزال عن فعل منهي عنه من استمناء أو  به يقع الفطر من مجاع أو

وطء دون الفرج أو قبلة أو ملس لشهوة أو استدامة نظر أو غري ذلك إذا قارن مجيع ما ذكرناه اإلنزال، وإن 

رة وكل شئت فصلت بني هذا القسم وبني الردة: بأن كل فعل يفسد الصوم وُيوجب القضاء تتعلق به الكفا

 ما ال يوجب القضاء ال تتعلق به الكفارة وهو الردة(.

 حج  مث ُّٱفهذا قسم آخر اذلي فيه انتهاك احلرمة، اذلي يرتد اكفر، والاكفر حيبط عمله 

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام ُّٱ،65الزمر َّ جس جح مج
ىل ، يعين الكفر حيبط العمل، فإذا كفر أبطل صومه، فاكن اكفرا، إذا اعد إ217ابلقرة َّ زي

 اإلسالم نوى الصوم من وقت رجوعه يف ذاك ايلوم، إذا لم يتناول مفطرا هذا املرتد، فيتصور فيه صور:
ثم رجع إىل اإلسالم، هذا يمسك ويلزمه القضاء،  -عياذا باهلل-= مسلم أفطر يف نهار رمضان ثم ارتد 1

 ألنه أفطر متعمدا باتفاق.
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واعىف اهلل مجيع املسلمني وثبتنا وإياكم ىلع اإلسالم  عياذا باهلل تعاىل-= مسلم ارتد عن اإلسالم 2
، واألول يلزمه -ىلع اخلالف-حبط عمله ثم أفطر، ثم رجع إىل اإلسالم، يلزمه القضاء  -وىلع ادلين

 القضاء ىلع الصحيح من أقوال الشافعية واحلنابلة، أما عند املالكية يلزمه القضاء والكفارة.

يتناول مفطرا، ثم رجع إىل اإلسالم، فالردة يرونها مبطلة للصوم فيلزمه = مسلم ارتد وحبط عمله ولم 3
 القضاء، وقيل ال يلزمه يشء ألنه لم يتناول مفطرا.

أمر آخر: الكفارة تلزم من جامع متعمدا، أكل متعمدا أو جامع متعمدا عند مالك يلزمه القضاء 
 والكفارة، والصحيح يلزمه القضاء فقط.

اء والكفارة عند مالك، والصحيح القضاء وقيل ال يشء عليه ألنه مادام لم يأكل ترك انلية عمدا القض
 شيئا فال يبطل الصوم، لكن إذا أبطل انلية ورفضها فاألْوىل أن يقيض.

إذا تعمد إنزال املين بأي فعل اكن استمناء، وطء يف دون الفرج، قبلة، ملس بشهوة، استدامة انلظر أو 
الك وعند كثري من أهل العلم أفسد صومه ولزمه القضاء، ولزمته أيضا اتلفّكر، إذا أنزل فعند م

الكفارة، هذا ما يراه كثري من العلماء، وبعض العلماء قال: ال ديلل ىلع أنه مفطر وال يلزمه ال قضاء 
 وال كفارة، وإن اكن آثما خمالفا.

بأن ارة ومن ال تلزمه )( كيف نفصل بني من تلزمه الكفوإن شئت فصلت بني هذا القسم وبني الردة)
( لك فعل يفسد الصوم ويوجب القضاء تتعلق لك فعل يفسد الصوم وُيوجب القضاء تتعلق به الكفارة

 (.ولك ما ال يوجب القضاء ال تتعلق به الكفارة وهو الردةبه الكفارة، )

 

 الدليل على أن اجملامع عامًدا عليه الكفارة[: - 10)فصل ]

ًدا يف الفرج عليه الكفارة للحديث املروي يف ذلك، وإمنا قلنا: إنه ال اعتبار مبا به يقع وإمنا قلنا إن اجملامع عم

الفطر إذا وجد اهلتك خالًفا للشافعي يف قصره ذلك على اجلماع يف الفرج ملا روي: أن رجًلا أفطر رمضان، 

 اهلتك مبا يوجب القضاء.(فأمره صلى اهلل عليه وسلم أن يكفر ومل يستفصل، واعتباًرا باجِلماع بعلة وجوب 
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( حديث أيب هريرة، جاء وإنما قلنا إن املجامع عمًدا يف الفرج عليه الكفارة للحديث املروي يف ذلك)
؟( قال: وما أهلككرجل إىل انليب صىل اهلل عليه وسلم فقال: يا رسول اهلل هلكت وأهلكت، قال )

( صم شهرين متتابعني( قال: ال أجد، قال )ةاعتق رقبوقعت ىلع أهيل وأنا صائم يف نهار رمضان، قال )
 (، قال: ال أستطيع ...احلديث.أطعم ستني مسكيناقال: ال أستطيع، قال: )

( يعين مادام هتك حرمة رمضان فيلزم وإنما قلنا: إنه ال اعتبار بما به يقع الفطر إذا وجد اهلتك) 
نظر حىت أمىن، أو انزل املين، أو بزنا  القضاء والكفارة، سواء هتك باجلماع أو أكل أو رشب، أو إدامة

 عياذا باهلل تعاىل.

ملا روي: أن رجاًل ( الشافيع وأيضا اإلمام أمحد )خالفًا للشافيع يف قرصه ذلك ىلع اجلماع يف الفرج) 
أفطر رمضان، فأمره صىل اهلل عليه وسلم أن يكفر ولم يستفصل، واعتباًرا باجِلماع بعلة وجوب اهلتك 

( ديلل املالكية أن مالاك رمحه اهلل روى هذا احلديث حديث املجامع بلفظ اإلفطار، ضاءبما يوجب الق
رواية مالك عن الزهري عن محيد عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: جاء رجل إىل انليب صىل اهلل عليه 

الك رمحه ( ...احلديث، قال مإعتق رقبةوسلم فقال: أفطرت يف نهار رمضان، فقال صىل اهلل عليه وسلم )
اهلل: إذن الكفارة تلزم باإلفطار متعمدا، ليس فقط باجلماع، لكن مجهور العلماء قالوا: اذلين رووا 

جامعت أهيل يف نهار احلديث عن الزهري غري مالك أربعون نفسا تقريبا، لكهم قالوا: إن الرجل قال )
املجامع فقط، مالك قال:  ، فإذن الكفارة تلزم(جامعتـ)(، فإذن لفظ مالك )أفطرت( مفرس برمضان

انليب صىل اهلل عليه وسلم لم يستفصل، أفطرت متعمدا انتهكت حرمة رمضان متعمدا ولم يستفصل 
 أمن مجاع أو أكل أو رشب أو استمناء أو نظرة أو مس أو مبارشة، ما فّصل.

ع عدم وجود ( يعين ما اذلي يوجب الكفارة؟ هتك رمضان مواعتباًرا باجِلماع بعلة وجوب اهلتكقال )
والصحيح فهذه العلة موجودة فإذن تلزم الكفارة، والصحيح من أقوال العلماء أال كفارة والعلم  العذر،

 عند.

 

 الكفارة على املرتد[: - 11)فصل ]
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نه ال القضاء مل جتب الكفارة، وأل فارة متضمنة بالقضاء، فإذا مل جيبوإمنا قلنا: ال كفارة على املرتد؛ ألن الك

 خياطب بفروع الشريعة مع م: فإن أقام على الردة فالكافر اليقيم على ردته أو يعود إىل اإِلسالخيلو أن 

 اًرا بالكافر األصلي(.قط عنه كل ما كان قبل توبته اعتباإلقامة على كفره، وإن عاد إىل اإِلسالم س

( القضاء لم جتب الكفارةوإنما قلنا: ال كفارة ىلع املرتد؛ ألن الكفارة متضمنة بالقضاء، فإذا لم جيب )
وهذا هو اذلي عليه املذهب، يعين الردة ال قضاء فيها، املرتد ىلع قضاء عليه برشط أن ال يكون ىلع 

 اتلفصيل اذلي سبق.

وألنه ال خيلو أن يقيم ىلع ردته أو يعود إىل اإِلسالم: فإن أقام ىلع الردة فالاكفر ال خياطب بفروع )  
خالف، اجلمهور ىلع أن الاكفر خماطب بفروع الرشيعة، وأما مذهب مالك ( وهذه مسألة فيها الرشيعة

فيف احلقيقة ال يوجد ما ينص رصاحة ىلع أن قول مالك الاكفر خماطب بفروع الرشيعة، وإنما يه فروع 
 فقهية، اغبلها يدل ىلع أنهم خماطبون، وقيل ليسوا بمخاطبني.

ىلع أن الاكفر خماطب بفروع الرشيعة، لكن املشهور ( مادام اكفرا، اجلمهور مع اإلقامة ىلع كفره) 
وإن اعد إىل اإِلسالم سقط عنه لك ما اكن قبل توبته عند املالكية أنه ليس بمخاطب بفروع الرشيعة، )

( هذا اذلي ارتد، إذا بيق اكفرا ال يقبل منه العمل، وإذا اعد إىل اإلسالم ألم يقل اعتباًرا بالاكفر األصيل
وقد قاهلا يف الاكفر املرتد يقاس ىلع الاكفر، مادام  1؟(اإلسالم جيّب ما قبلهعليه وسلم ) انليب صىل اهلل

 الاكفر إذا أسلم ال نقول هل اقض ما فاتك فاإلسالم جيب ما قبله، كذلك املرتد.

وهذا يف احلقيقة ال كفارة عليه، وكذلك ال قضاء ىلع اتلفصيل السابق، إذا أفطر ثم ارتد، ثم اعد إىل 
سالم لزمه القضاء، إذا ارتد ثم أفطر قد أبطل الصوم عند الردة، ثم اعد إىل اإلسالم ال يلزمه القضاء، اإل

 إذا ارتد ثم لم يأكل شيئا ثم اعد إىل اإلسالم ال يلزمه القضاء. 

 

                                                           
(، إرواء الغليل 4993( باختالف يسير، وأبو نعيم في ))معرفة الصحابة(( )507))شرح مشكل اآلثار(( ) (، والطحاوي في17812] أخرجه أحمد ) 1

 ( صحيح[1280)
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 أنواع الكفارة[: - 12)فصل ]

 والكفارة ثالثة أنواع: إعتاق، وصيام، وإطعام.

 ؤمنة ليس فيها عقد من عقود العتق وال يكون مستحًقا جبهة أخرى.واإلعتاق: هو حترير رقبة م

 والصيام: أن يصوم شهرين متتابعني.

، واألصل يف هذه اجلملة حديث األعرابي -صلى اهلل عليه وسلم  -واإلطعام لستني مسكينا مدًّا مبد النيب 

أن يكفر بعتق رقبة أو  -وسلم صلى اهلل عليه  -الذي قال: وقعت على أهلي يف رمضان "فأمره رسول اهلل 

 بصيام شهرين متتابعني أو بإطعام ستني مسكيًنا"، وال خالف أنها هذه األنواع(.

( برشط اإليمان هذا هو والكفارة ثالثة أنواع: إعتاق، وصيام، وإطعام. واإلعتاق: هو حترير رقبة مؤمنة)
حيدد رقبة مؤمنة حتريرا اكمال، ( البد أن ليس فيها عقد من عقود العتقالصحيح كما قال مالك، )

ليس فيها عقد من عقود العتق، يعين ليس مبعضا أو مدبرا، البد أن تكون رقبة حيررها لكها، حتريرا 
( يعين ال يلزمه أن يعتق رقبة كفارة الظهار، أو كفارة ايلمني، وال يكون مستحًقا جبهة أخرىمطلقا، )

 أن تكون كفارة مستقلة لوحدها.أو كفارة القتل اخلطأ، أو كفارة نذر، البد 

ا بمد ( باعتبار الشهر العريب ال شك )والصيام: أن يصوم شهرين متتابعني) واإلطعام لستني مسكينا مدًّ
( وهذا هو قول مالك، مد من القمح ونصف صاع من غريه، وعند - صىل اهلل عليه وسلم -انليب 

ديث انليب صىل اهلل عيه وسلم أنه األحناف نصف صاع من لك يشء، واألظهر مد من لك يشء، حل
أعطى األعرايب عرقا، والعَرق فيه مخسة عرش صااع، والصاع فيه أربعة أمداد، مخسة عرش يف أربعة 

 ستون، يعين للك مسكني مد.

حديث األعرايب اذلي قال: وقعت ىلع أهيل يف ( معىن األصل أي ادليلل )واألصل يف هذه اجلملة)
أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعني أو  -صىل اهلل عليه وسلم  -رمضان "فأمره رسول اهلل 

 "( هذا احلديث يف الصحيحني )وال خالف أنها هذه األنواع(.بإطعام ستني مسكيًنا
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 كفارة الفطر على التخيري[: - 13فصل ])

ر السائل أن يكفر بعتق وهي على التخيري خالًفا ألبي حنيفة والشافعي ملا روي أنه صلى اهلل عليه وسلم أم

رقبة أو بصيام شهرين متتابعني أو إطعام ستني مسكيًنا، وأو موضوعها التخيري، وألنها كفارة وجبت من غري 

 عمد وال إتالف، فكانت على التخيري أصله كفارة اليمني(.

جلمهور ( بل خالفًا أليب حنيفة والشافيع( عين إذا شاء أعتق أو صام أو أطعم، )ويه ىلع اتلخيري)
ملا روي أنه صىل اهلل عليه وسلم أمر السائل أن يكفر بعتق رقبة أو بصيام شهرين متتابعني العلماء )

(، ما ادليلل ىلع أنها للتخيري رواية احلديث اليت جاءت أو إطعام ستني مسكيًنا، وأو موضوعها اتلخيري
 حئ جئ ُّٱيلمني قال ربنا بلفظ )أو(، و)أو( تدل ىلع اتلخيري، والقياس ىلع ايلمني، كفارة ا

، باالتفاق أنه خمري 89املائدة َّ هتمت خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ
( يعين لم وألنها كفارة وجبت من غري عمد وال إتالفبني هذه اثلالثة، فقال: اذلي يفطر باجلماع )

( مثل كفارة ايلمني، تلحق بها.أصله كفارة ايلمنييرتتب فيها إتالف يشء فاكنت ىلع اتلخيري )  
 

 اإلطعام خمتار يف كفارة الفطر[: - 14)فصل ]

واالختيار عند مالك رمحه اهلل اإلطعام ألنه أعم نفًعا؛ ألن العتق خيص املعني والصيام ال منفعة فيه لغري 

 الصائم واإلطعام يسقط الفرض ويعم نفعه مجاعة املساكني(.

 مالك رمحه اهلل خيتار اإلطعام، خيتار اإلطعام ألمرين اثنني:
ألول: أن املعترب يف اجلملة كون الصيام يعّوض عنه باإلطعام، وهذا اكن يف أول فرض الصيام، قال جل ا

، يعين يف أول افرتاض رمضان اكن 184ابلقرةَّ زثرث يت ىت نت  مت زت ُّٱوعال 
من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، يعين كأن الصيام يأيت بدهل اإلطعام، فهذا اذلي أفطر متعمدا لزمه 

والكفارة، وأحسن الكفارة بدل الصوم هو اإلطعام، وأيضا استدالال حبديث آخر، حديث القضاء 
وقعت ىلع أهيل يف ؟( قال) ولم(، قال )احرتقتاعئشة، أن رجال جاء وقال للنيب صىل اهلل عليه وسلم )
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 أينانليب صىل اهلل عليه وسلم بمكتل فيه مخسة عرش صااع، قال ) فيجء(، قال )اجلس( نهار رمضان
املحرتق؟( قال )ها أنا ذا(، قال )خذه فتصدق به(1 احلديث فيه ذكر اإلطعام، ففضله اإلمام مالك رمحه 

 اهلل.
واألظهر واهلل أعلم أن الصحيح هو الرتتيب، وهو قول مجهور العلماء، ألن رواية )أو( حمتملة، لكن 

اءت بالرتتيب، قال هل انليب الرواية األخرى اليت جاءت من طريق أزيد من ثالثني نفسا عن الزهري ج
( قال )ال أستطيع(، قال صم شهرين متتابعني( قال )ال أجد( قال )رقبة أعتقصىل اهلل عليه وسلم )

 (، فمن رواها بلفظ )أو( رواها باملعىن.أطعم ستني مسكينا)

( ملا تعتق ألن العتق خيص املعني( يعين مالك اختار اإلطعام ألن نفعه أعم، )ألنه أعم نفًعامن األدلة )
( إذا صام شهرين متتابعني نفع نفسه بالصيام والصيام ال منفعة فيه لغري الصائمأحدا تعلق به انلفع، )

، هلذا ويعم نفعه مجاعة املساكني( يعين أديت الكفارة )واإلطعام يسقط الفرض) ( فانلفع قارص ومتعدٍّ
بد من العتق، فإذا عجز فالصيام، فإذا فضله مالك، لكن األظهر واألقوى أن الكفارة ىلع اتلخيري، ال

 عجز فاإلطعام.

 

 املريض يفطر[: - 15)فصل ]

، وألنه ملا {يَّاٍم ُأَخَرَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن َأَوَمْن َكاَن َمِريًضا َأْو َع}: وإمنا قلنا: إن للمريض أن يفطر لقوله تعاىل

ض أوىل، وال خالف يف ذلك، جيوز له ذلك يف املر تكون فألن الجاز الفطر ملشقة السفر اليت قد تكون، وقد 

 ض باستعمال املاء(ما جيوز له التيمم متى خاف املروكذلك إذا خاف حدوث املرض جاز له الفطر، ك

َخَر{()
ُ
يَّاٍم أ

َ
ٌة ِمْن أ ْو ىلَعَ َسَفٍر فَِعدَّ

َ
يعين  وإنما قلنا: إن للمريض أن يفطر لقوهل تعاىل: }َوَمْن اَكَن َمِريًضا أ

وألنه ملا جاز الفطر ملشقة السفر اليت قد تكون، وقد ال تكون فألن جيوز هل ملريض يفطر ويقيض، )ا
( هذا من القياس، املسافر يفطر ألنه قد تدركه املشقة، وقد ال تدركه، أما املريض ذلك يف املرض أوىل

الف يف ذلك، وكذلك إذا وال خفاملشقة ال حمالة واقعة عليه، فهو أوىل بأن يفطر، هذا وجه من انلظر، )
                                                           

 ([1112(، ومسلم )6822]أخرجه البخاري ) 1



 ن حممد بن خدة******** لفضيلة لشيخ أبي عبد الرمح***(املعونة)من كتاب  (كتاب الصيام)لتعليق الثاني على ا

73 
 

( يعين اكن يف خاف حدوث املرض جاز هل الفطر، كما جيوز هل اتليمم مىت خاف املرض باستعمال املاء
حالة خيىش منها أن يقع منه املرض، فأفطر ألجل ذلك، هذا ليس اكلسابق، سوى من تعجل ما يبيح هل 

ىم شديدة، فقال: أنا مفطر ال حمالة، أفطر الفطر، اذلي يعلم أن غدا يف منتصف انلهار اكلعادة تأتيه ح
من أول انلهار، هذا ال جيوز هل، لكن اذلي اكن يف حالة معينة، خيىش لو صام مرض، فرق بني هذا 

 وذاك.

 

 احلامل تفطر[: - 16)فصل ]

مفطرة  وإمنا قلنا: إن احلامل إذا خافت على محلها أفطرت وال إطعام عليها خالًفا للشافعي، وعبد امللك؛ ألنها

الوقت، فإذا مل جيب عليه إطعام، فاحلامل أوىل، وألن خوفها  خمطئبعذر كاملريض، وألن عذرها أبلغ من عذر 

 على ولدها ورمبا تعدى إليها، فكان كخوفها على نفسها(.

( يعين وإنما قلنا: إن احلامل إذا خافت ىلع محلها أفطرت وال إطعام عليها خالفًا للشافيع، وعبد امللك)
( يعين جعلها الوقت خمطئألنها مفطرة بعذر اكملريض، وألن عذرها أبلغ من عذر ن حبيب )اب

اكملريض تدخل يف العموم، وأيضا عذرها أحسن من عذر من أخطأ يف الوقت، فتلزمها القضاء فقط، إذا 
عليه فإذا لم جيب اكن من أخطأ يف الوقت يقيض وال كفارة، فاحلامل من باب أوىل تقيض وال كفارة، )

وألن خوفها ىلع ودلها ( ال جيب عليها اإلطعام )فاحلامل أوىل( وهو يقيض فقط من دون إطعام )إطعام
 ( وما يلزم احلامل ذكرناه سابقا.وربما تعدى إيلها، فاكن كخوفها ىلع نفسها

 

 الفطر للمرضع[: - 17)فصل ]

أجل نفسها، فضعف عذرها عن احلامل، ويف املرضع روايتان: فوجه الوجوب أنها مفطرة من أجل غريها ال من 

 ووجه نفي الوجوب فألنها مسوغ هلا الفطر كاملريض(
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فوجه الوجوب أنها مفطرة من أجل غريها ال من أجل ( أي يف مذهب مالك )ويف املرضع روايتان)
( املرضع يقول نفسها، فضعف عذرها عن احلامل، ووجه نيف الوجوب فألنها مسوغ هلا الفطر اكملريض

 لكية تقيض، اكحلامل تقيض، لكن هل تطعم أو ال؟ روايتان يف املذهب:املا
 = رواية جيب أن تطعم: ألنها ليست مثل احلامل، وضعفها نلفسها ليست اكحلامل.1

 = ويف رواية يستحب اإلطعام: وليس واجبا، ألنها اكملريض، املريض يقيض وال يطعم.2

خافتا ىلع أنفسهما أو اجلنني أو الرضيع، وتطعمان عن والصحيح يف املرض واحلامل أنهما تفطران، إذا 
 لك يوم مسكينا، وال يلزم القضاء.

 

 الشيخ اهلرم يفطر وال يطعم[: - 18)فصل ]

وإنا قلنا: إن الشيخ اهلرم ال يلزمه الصوم ألنه يضعف عنه ويؤدي إىل تلفه، وذلك مسقط للتكليف عنه، 

 ألنه مسوغ له الفطر كاملريض( والشافعي،يفة وإمنا قلنا: ال إطعام عليه خالًفا ألبي حن

الشيخ الكبري هل أن يفطر، وهل جيب أن يقيض؟ قال: ال ما يقيض، ويطعم؟ قال: ال ما يطعم، ملاذا ال 
( فهذا يسقط عنه اتللكيف، فإذن ال يصومن ومادام ال يصوم ألنه يضعف عنه ويؤدي إىل تلفهيصوم؟ )

ال يستطيعه فكيف بالقضاء، فال يقيض، واإلطعام؟ قالوا ألن ال يستطيع أن يقيض، ألن صوم الفرض 
 املريض يقيض وال يطعم، وهذا أصال ال يستطيع أن يقيض ألنه اعجز عن الصيام، فال يطعم كذلك.

واحلنابلة، وغريهم من العلماء أنه يفطر ويطعم عن لك يوم  الشافعية واألحنافوالصحيح هو قول 
يه ، قال ابن عباس )184ابلقرة َّ زثرث يت ىت نت  مت زت ُّٱمسكينا، لآلية 

(.للشيخ الكبري والعجوز اهلرم يفطران ويطعمان عن لك يوم مسكينا  
 

 املرأة تطاوع زوجها باجِلماع يف رمضان[: - 19)فصل ]
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وإذا طاوعت املرأة باجلماع فعليها الكفارة خالًفا للشافعي؛ ألن كل فطر على وجه اهلتك، فإنه يوجب الكفارة 

 ، وألنها شخص مفطر على وجه اهلتك كالرجل(كفطر الرجل

املرأة إذا وافقت الزوج يف اجلماع يف نهار رمضان، هو كفارة ويه كفارة، الشافيع قال ال، وإنما كفارة 
واحدة ىلع الرجل، وأبو حنيفة قال: إن طاوعته فعليه كفارة، وعليها كفارة أيضا، والصحيح قول 

قط، ألن انليب صىل اهلل عليه وسلم خاطب الرجل بالكفارة، ولم الشافيع يف أن الكفارة ىلع الرجل ف
يبني أن املرأة يلزمها، وأما ما استدل به فهو استدالل بالقياس، فهو كون الكفارة يه ملن هتك حرمة 

 رمضان، كما أن الرجل هتك هذه احلرمة، فاملرأة أيضا طاوعته فهتكت هذه احلرمة أيضا.

 

 كفارة زوجته[: عدم حتمل الرجل - 20)فصل ]

وال يتحملها عنها الرجل، خالًفا للشافعي يف بعض أقاويله ألن الفطر باهلتك يلزم الكفارة به للمفطر من 

 غري حتمل عنه أصله الرجل(.

خالفًا للشافيع ( يعين ال يتحمل الرجل الكفارة عنها، يه اليت تكّفر، )وال يتحملها عنها الرجلقال )
ألن الفطر باهلتك يلزم الكفارة يتحملها الرجل ) إنه اللها الرجل، ملاذا قال ( أنه يتحميف بعض أقاويله

( الرجل يكّفر عن نفسه، كذلك املرأة تكفر عن نفسها، به للمفطر من غري حتمل عنه أصله الرجل
ال تتحمل غريها، كما أنها يه تكفر عن نفسها، وال تتحمل زوجها، هو أيضا يكفر عن نفسه وال 

 وجه استدالل املالكية يف هذه املسألة، وقلنا األظهر لزوم كفارة واحدة. يتحملها، هذا

 فيمن أفطر يومني[: - 21)فصل ]

وإذا أفطر يومني فعليه كفارتان سواء كفَّر عن اليوم األول أم ال، خالًفا ألبي حنيفة؛ ألنه هتك حلرمة الصوم 

ول ال يوجب سقوطها يف اليوم الثاني أصله يف بالفطر فيه كاليوم األول، وألن تأخري الكفارة عن اليوم األ

 السنتني، وألنه حكم لزم بالفطر فأشبه القضاء(.
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ر عن ايلوم األول أم ال، خالفًا أليب حنيفة) ( أفطر يوما وإذا أفطر يومني فعليه كفارتان سواء كفَّ
ة ايلوم وكفارة متعمدا يف نهار رمضان، جامع فتلزمه كفارة، وغدا جامع تلزمه كفارة، فتلزمه كفار

الغد، أبو حنيفة يقول: إذا جامع ايلوم ولم يكّفر، وجامع الغد ولم يكفر، وجامع بعده، مادام لم 
يكفر فكفارة واحدة تلزمه، والصحيح هو قول مالك مىت أفطر لزمته الكفارة، أفطر يومني تلزمه 

اكيلوم األول، وألن تأخري  ألنه هتك حلرمة الصوم بالفطر فيهكفارتان، أربعة أيام أربع كفارات، )
( جامع ايلوم فلم يعتق رقبة، ال يسقط عنه العتق، وجامع الكفارة عن ايلوم األول ال يوجب سقوطها

( يعين العام أصله يف السنتنيغدا يلزمه كفارة، كونه لم يكفر ال يسقط عنه ذلك، تبىق يف ذمته، )
ع تلزمه كفارة، كم تلزمونه؟ كفارة واحدة هذا جامع، تلزمه كفارة ولم يكفر، والسنة القادمة جام

أو اكفرتني؟ كفارتان، كفارة العام املايض، وكفارة العام الالحق، فكذلك ايلومني، يلحق ايلومان 
(، يعين إذا أفطر ايلوم لزمه القضاء، وأفطر غدا يلزمه وألنه حكم لزم بالفطر فأشبه القضاءبالسنتني )

يلوم األول، وأفطر بعده يوما ثانيا يلزمه قضاء واحد، بل يلزمه قضاء القضاء، فال يقال: مادام لم يقض ا
 يومني، كذلك الكفارة تلزمه مرتني.

 

 سهًوا يف رمضان[: الواطئ - 22)فصل ]

سهًوا خالًفا ألمحد بن حنبل، لقوله صلى اهلل عليه وسلم "رفع عن ُأميت اخلطأ  الواطئوال كفارة على 

 سهًوا كاألكل، وألن الكفارة تتعلق باهلتك دون العذر كاملريض(. والنسيان"، وألنه خرم اإلمساك

اذلي جيامع سهوا، فعند مالك يلزمه القضاء فقط، وعند أمحد يلزمه القضاء والكفارة، وعند الشافيع 
وأيب حنيفة ال يشء عليه، أما مالك قال: يلزمه القضاء ألنه أفطر، وال كفارة ألن اخلطأ مرفوع عن 

م، وهلم يف ذلك عذر، اإلمام أمحد قال: ال يُتصور أن ينىس فيجامع، فإذن تلزمه الكفارة األمة أي اإلث
مع القضاء، والشافيع وأبو حنيفة قاال: ال قضاء وال كفارة وهذا أقرب ديلال، أنه ال يلزمه يشء ألنه 

 نيس.
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 من أصبح جنًبا فصام[: - 23)فصل ]

فألنه صلى اهلل عليه وسلم كان يفعل ذلك، وألنه حدث فبقاء ومن أصبح جنًبا فصام أجزأه، خالًفا لبعضهم، 

 تطهريه ال مينع الصوم كاحلدث األصغر(

يعين إذا استيقظ نهارا بعد الفجر فوجد نفسه ىلع جنابة من احتالم، أو جامع ولم يغتسل إال بعد 
، هذا القول طلوع الفجر، أو نام يف الظهر ثم استيقظ حمتلما، صومه صحيح، وبعضهم قال: هو مفطر

ينقل عن أيب هريرة والفضل بن عباس، وأسامة بن زيد، رضوان اهلل ىلع اجلميع، وقد تراجع عنه أبو 
هريرة بعد أن أخربوه أن اعئشة تقول: اكن انليب صىل اهلل عليه وسلم يصبح جنبا من غري احتالم، 

وألنه حدث فبقاء تطهريه ويطلع عليه الفجر فيصوم، وكذلك قالت أم سلمة، وهذا هو الصحيح، قال )
(!، يعين كونه لم فبيقي (، أو )فبقاء تطهريه( لعل العبارة الصحيحة إما )ال يمنع الصوم اكحلدث األصغر

يتطهر مثل احلدث األصغر، من انتقض وضوؤه بابلول، هو اآلن غري متوضئ صومه صحيح، فمن 
وم صحيح، فأحلق احلدث األكرب انتقض وضوؤه باحلدث األكرب، وبيق كذلك وطلع عليه الفجر، الص

 باحلدث األصغر.

 

 احلائض تطهر ليًلا وتؤخر الُغسل حتى طلوع الفجر[: - 24)فصل ]

وإذا طهرت احلائض ليًلا فأخرت الُغسل حتى طلع الفجر صامت إن كانت نوت وأجزاها سواء فرطت بالتأخري 

زال حدثها قبل الفجر ومل يبق عليها سوى أو مل تفرط، خالًفا لعبد امللك وحممد ابن مسلمة؛ ألنها حمدثة 

 التطهري كاجلنب، وألن وجوب الغسل ال ينايف صحة الصوم كالغسل من اجلنابة(.

فإذن احلائض إذا طهرت يلال طهرت قبل الفجر، ولم تغتسل إىل طلوع الفجر، صومها صحيح، سواء 
( اذلي يمنعها نها حمدثة زال حدثهاألفرطت باتلأخري أو ال، خالفا لعبد امللك وحممد حيث قاال تفطر، )

من الصوم زال قبل الفجر، بيق أن تغتسل، عدم اغتساهلا ال يؤثر يف صومها كما أن عدم اغتسال 
 اجلنب ال يؤثر يف صومه.
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 فيمن أفطر يف غري رمضان[: - 25)فصل ]

فارة ألن الكفارة واجبة ال تلزم العظمى يف إفطار ما على رمضان خالًفا ملا حيكى عن قتادة أن يف قضائه الك

 هلتك حرمة الزمان واعتباًرا بالنفل والنذر(.

( إذا اكن اإلنسان مثال يقيض يف رمضان، ايلوم يف إفطار ما ىلع رمضان( أي الكفارة )ال تلزم العظىم)
صائم يقيض رمضان، فأفطر بأكل أو رشب أو مجاع، ال تلزم الكفارة العظىم، يلزمه قضاء يوم آخر 

أن يف قضائه الكفارة ألن الكفارة واجبة ( اذلي هو ابن داعمة السدويس )ا حيىك عن قتادةخالفًا مل)
( الكفارة تلزم اإلفطار يف رمضان وحلرمة الشهر، فهذا اذلي هلتك حرمة الزمان واعتباًرا بانلفل وانلذر

ثم وال جيوز أن أفطر باجلماع قد هتك حرمة رمضان، أما يف القضاء فلو أفطر يلزمه القضاء فقط، هو آ
يفطر، إذا اكن صائما يف القضاء ال جيوز هل أن يفطر، وإن أفطر أثم وال يلزمه إال القضاء، ومن أهل 
العلم كقتادة قال: يلزمه القضاء والكفارة، وبعض العلماء قال: إذا أفطر يف القضاء باجلماع لزمته 

 إال القضاء. الكفارة والقضاء، أما إذا أفطر بأكل ورشب متعمدا فال يلزمه

 

 زمن قضاء رمضان[: - 26)فصل ]

قضاء رمضان موسع إىل دخول رمضان من السنة اآلتية، فإن دخل ومل يقضه نظر: فإن كان بعذر فال إطعام 

عليه وال شيء سوى القضاء، وإن كان لغري عذر لزمه مع القضاء بعدد األيام أمداد عن كل يوم مد خالًفا 

عليه، لقول عائشة أم املؤمنني رضي اهلل عنها: "إن كان ليكون عليَّ صوم من  ألبي حنيفة لقوله: ال إطعام

رمضان فال أستطيع أن أقضيه حتى يدخل شعبان"، فأبانت بذلك أن وقت القضاء ما بني الرمضانني، فإذا 

 آخره عن هذا الوقت فقد آخره عن وقته اجملعول له، فأشبه إذا أخر صوم رمضان عن وقته(.
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ه قضاء عنده وقت من نهاية رمضان إىل بداية شعبان اآلخر، يقضيه يف هذا الوقت، فإذا لم إذا اكن علي
يقضه يف هذا الوقت، فقضاؤه بعد رمضان اجلديد، إذا اكن هل عذر، كأن يكون املرض لم ينقطع عنه، 

يمرض ويصحو، يمرض ويصحو، أو اكنت املرأة حامال ووضعت احلمل ثم أرضعت ثم محلت، فلم تسلم 
ن عذر، فهنا بعد انتهاء رمضان اثلاين واثلالث يقيض فقط، أما إذا فّرط فعند مالك يقيض، ولك يوم م

 يطعم مسكينا مدا، أبو حنيفة قال: ال، يلزمه القضاء فقط.

إن اكن يلكون يلعَّ صوم من رمضان فال ادليلل ىلع أن الواجب بني الرمضانني حديث اعئشة قالت )
يعين لم تكن تتجاوز رمضان اثلاين، فاكن يشغلها ما يشغلها،  1(ل شعبانأستطيع أن أقضيه حىت يدخ

إذا آخره عن هذا الوقت فقد لكن إذا جاء شعبان البد من القضاء، وقال املالكية: يلزم اإلطعام، ألنه )
 ( أخره عن الوقت الصحيح هل، فلزمه يشء وال يوجد يشء إال اإلطعام.آخره عن وقته املجعول هل

 مب ُّٱاهنا مذهب من قال: إنه ال إطعام عليه لعدم وجود ادليلل، قال ابلخاري: لقوهل تعاىل واألقوى ه
، لم يذكر سوى القضاء، ولم يذكر اإلطعام.184ابلقرة َّ يبرت ىب نب  

 

 جواز الفطر للمسافر[: - 27)فصل ]

َوَمْن َكاَن َمِريًضا }طر لقوله تعاىل: ومن سافر سفًرا مباًحا تقصر الصالة يف مثله فهو باخليار إن شاء صام رمضان وإن شاء أف

ع عن املسافر الصوم وشطر ، معناه فأفطر، وقوله صلى اهلل عليه وسلم: "إن اهلل وض{َأْو َعَلى َسَفٍر َفِعدٌَّة ِمْن أياٍم ُأَخر

صيام "إن شئت فصم وإن شئت فأفطر"، وقوله حلمزة بن عمرو األسلمي، وكان كثري الالصالة"
2

سافر مع ، وقال أنس: "ن

رسول اهلل يف رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر فلم يعب الصائم على املفطر وال املفطر على الصائم"(
3

. 

هذا احلديث يف ابلخاري ومسلم، وكذلك احلديث اذلي قبله حديث محزة بن عمرو األسلم يف ابلخاري 
داود وهو حديث صحيح، فإذا  ( فعند أيبإن اهلل وضع ىلع املسافر الصوم وشطر الصالةومسلم، وأما )

سافر سفرا مباحا، أما إذا اكن سفر معصية، عند اجلمهور ال جيوز أن يفطر، وال جيوز أن يقرص الصالة، 
                                                           

 ( صحيح[2399]صحيح أبي داود ) 1
 ( [1121(، ومسلم )1943] أخرجه البخاري ) 2
 ([2405وأبو داود )(، 1118(، ومسلم )1947] أخرجه البخاري ) 3
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ألن السفر ملعصية، وقال غريهم اكحلنفية هو آثم بسفره، لكن جيوز أن يفطر وأن يقرّص، وأن يأخذ 
جبنس السفر، ال بكونه معصية أو ال، وهو  برخص الصوم، وهذا القول أقرب ألن رخص السفر معلقة

آثم ىلع معصيته لكن جيوز أن يرتخص، وفرق بني املعصية يف السفر، واملعصية بالسفر، فاملعصية 
بالسفر يعين أن هذا السفر نفسه معصية، كأن يسافر لفعل حمرم كقطعه الطريق أو للرسقة أو لالعتداء 

وأما املعصية يف السفر، إذا سافر لزيارة بعض أقاربه، ويف  ىلع بيت، أو غري ذلك فهذا معصية بالسفر،
 الطريق وقع منه بعض املعايص، فهذا هل أن يرتخص.

( ىلع لكٍّ املشهور عند مالك أن املسافر األفضل هل الصيام، واذلي قال هو خمري بني فهو باخليارقال )
لفطر، وقال بعض العلماء: األيرس هو الصيام والفطر فهذا مذهب الشافعية، وعند احلنابلة األفضل هل ا

األفضل، فإن اكن األيرس عليه الفطر أفطر، وإن اكن األيرس عليه الصيام صام، واذلي يدل ىلع إسقاط 
الصوم هو األحاديث اليت ذكرها، واألفضل فعل األيرس، قال انليب صىل اهلل عليه وسلم حلمزة بن عمرو 

(، ويدل عليه قوهل انظر إىل أيرسهما عليك فافعلهأفأصوم؟ قال ) األسليم يف رواية ملا سأهل: أرسد السفر
.185ابلقرةَّ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت  ٱُّٱاىلتع  

 

 صحة صوم املسافر[: - 28)فصل ]

وألن السفر حال يصح فيها  رويناها،وإمنا قلنا: إن صومه يصح خالًفا لبعض من ال يعتد خبالفه لألخبار اليت 

 ألن رخصة الفطر كرخصة القصر ولو أمت الصالة ألجزاه فكذلك إذا صام(.صوم غري رمضان أصله احلضر، و

( يشري إىل الظاهرية، الظاهرية قالوا جيب وإنما قلنا: إن صومه يصح خالفًا بلعض من ال يعتد خبالفه)
، 184بلقرةا َّ ختمت حت  جت هب  ُّٱأن يقيض، وإذا صام ال يصح صومه بل يقيض، ألن اهلل تعاىل قال 

( يقول: أحاديث كثرية فيها أن انليب صىل اهلل لألخبار اليت رويناهائم فرضه القضاء، )فدل ىلع الصا
عليه وسلم صام يف السفر، والصحابة صاموا يف السفر، وبعضهم اكن يصوم وبعضهم اكن يفطر، دل ىلع 

ا صوم وألن السفر حال يصح فيهأن املسافر جيوز هل أن يصوم، إن أفطر جاز هل، وإن صام جاز هل وصح )
( السفر عبارة عن حال، فيجوز أن يصوم فيها غري رمضان، إذن جيوز أن غري رمضان أصله احلرض
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يصوم رمضان، مثل احلارض املقيم جيب أن يصوم رمضان، وجيوز أن يصوم انلافلة، كذلك السفر يه 
ا جيوز حالة تقاس ىلع حالة احلرض، فكما جيوز صيام الفرض، وجيب يف احلرض، جيوز يف السفر، كم

وألن رخصة الفطر كرخصة القرص ولو أتم الصالة ألجزاه صيام انلافلة يف احلرض، جتوز أيضا يف السفر )
( يعين هل أن يقرص الصالة يف السفر، يقرص يف السفر ويفطر، فإذا أتم الصالة يف السفر فكذلك إذا صام

 فهو جائز كذلك إذا صام فهو جائز.

ن املسافر هل أن يصوم إذا استطاع، واألفضل هل األيرس عليه، أما والشك أن قول الظاهرية ضعيف، وأ
إذا اكن يشق عليه فقد قال صىل اهلل عليه وسلم )ليس من الرب الصيام يف السفر(1، فالعربة باملشقة 

فأفطر  َّ مب خب حب جب هئ مئ  ُّٱفهذا مقّدر  َّ ختمت حت  جت هب  ُّٱوعدمها، وأما قوهل 
ريض هل جيوز هل أن يصوم؟ يقولون: نعم، واهلل تعاىل قال ، ويقال للظاهرية: امل َّ ختمت حت  جت هبُّٱ

للمسافر واملريض، فلماذا لم تلزموا املريض؟ فال جواب هلم عند هذا، ثم  َّ ختمت حت  جت هب  ُّٱ
 هناك أحاديث كثرية فيها جواز الصيام يف السفر.

 

 قضاء ما أفطره املسافر[: - 29)فصل ]

املرض، وإمنا ، وألنه عذر أبيح معه اإلفطار ك{َفِعدٌَّة ِمْن َأيَّاٍم ُأَخَر}: وإمنا قلنا: أن عليه القضاء لقوله تعاىل

خلمسة، للسفر تأثري يف ايهما يف ذلك، وألنه أحد األركان قلنا: إنه مقصور على مدة لالتفاق على تساو

 ون ميًلا كالصالة(.ختفيضه، فوجب أن يكون مسافته مثانية وأربع

لسفر؟ إذا اكن سفرا تقرص به الصالة، جيوز هل أن يفطر يف سفر جيوز هل أن يعين مىت جيوز أن يفطر يف ا
جاوز ثمانية وأربعني ميال، وهذا فيه خالف بني  يقرّص فيه، ما هو السفر اذلي جيوز أن يقرص فيه؟ ما

جاوز ثمانية وأربعني ميال  طويل وعريض يف قضية حتديد مسافة السفر، واألقرب واهلل أعلم ما ءالعلما
اكن دون ذلك  عين تقريبا أزيد من ثمانني كيلومرت يكاد يتفق مجهور العلماء ىلع أنه سفر، وماي

 فمرجعه إىل العرف، واهلل أعلم.
                                                           

 ([1115(، ومسلم )1946]أخرجه البخاري ) 1
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 الصوم أفضل من الفطر يف السفر[: - 30)فصل ]

ذا قصر، فقد أدى العبادة إعي، والفرق بينه وبني القصر أنه إذا ثبت أنه غري فالصوم أفضل خالًفا للشاف

 ها(.مته وأداء العبادة أفضل من تأخريوبرئت ذمته منها، وإذا أفطر فهي متعلقة بذ

( ألن الشافيع قال: هو ىلع خالفًا للشافيع( هذا هو مذهب مالك )إذا ثبت أنه غري فالصوم أفضل)
والفرق بينه وبني القرص أنه إذا قرص، فقد أدى العبادة وبرئت ذمته منها، وإذا أفطر فيه السوية، )

( يعين إذا جئت تقيس ىلع القرص ال يمكن ألن متعلقة بذمته وأداء العبادة أفضل من تأخريها
الصالة إذا صىل أربعا برئت ذمته، وإذا صىل ثنتني قرصا برئت ذمته، لكن الصوم إذا صام برئت ذمته، 

عبادة أفضل من وإذا أفطر بقيت اذلمة مشغولة، فالبد أن يقيض، وإبراء اذلمة أفضل من شغلها، وأداء ال
 تأخريها، قلنا لكن األفضل هو األيرس.

 

 [:إذا أقام املسافر يف أضعاف سفره - 31)فصل ]

 الصوم خالًفا ألبي حنيفة يف ًما على اإلقامة أربعة أيام لزمهإذا أقام املسافر يف أضعاف سفره مبوضع عاز

وسلم: "ميكث املهاجر مبكة  اهلل عليه ة عشر يوًما، لقوله صلىقوله: ال يلزمه ذلك إال إذا نوى إقامة مخس

لق يادة عليها وأقل ذلك ما يتعيف حكم السفر، فكان االعتبار بز بعد قضاء نسكه ثالًثا"، فجعل إقامة الثالث

 ه من الزمان(.به حكم الصيام، وهو يوم وهو أقل ما يستغرق

إذا ا أربعة أيام، لزمه الصوم، قال )هذا وجه قول املالكية، قالوا إذا نزل منطقة ما، وهو ينوي أن يبىق فيه
( ألنه يف حكم املقيم، ما أقام املسافر يف أضعاف سفره بموضع اعزًما ىلع اإلقامة أربعة أيام لزمه الصوم

، اذلي سافر من املدينة 1(يمكث املهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثالثًاادليلل؟ قوهل صىل اهلل عليه وسلم )

                                                           
1  
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زاد عنها يعد  ثة أيام، ثالثة أيام هل أن يقرص، فقال: ثالثة أيام مسافرا، ماإىل مكة ألداء النسك يبىق ثال
غري مسافر، ما اذلي يزيد عنها؟ بالنسبة للصيام نزيد يوما واحدا، صارت أربعة أيام، فإذا مكث أربعا، 

عرش يوما أو عزم ىلع إقامة أربع عّد مقيما وجب عليه الصوم، أبو حنيفة قال ال، إذا نوى اإلقامة مخسة 
 لزمه الصوم، أقل جيوز هل أن يفطر.

الصحيح يف هذا أنه مادام مسافرا يوما يومني، أربعة أيام أو أقل فإنه جيوز هل الفطر، ألن السفر ترتتب 
أحاكمه مادام مسافرا، وقد بيق انليب صىل اهلل عليه وسلم يف مكة عرشة أيام وهو يقرص، ويف تبوك 

يل عرشين يوما وهو يقرص، والصحابة يف أذرابيجان ستة أشهر وهم سبعة عرش، وقيل تسعة عرش، وق
يقرصون، وهكذا، فأحاكم السفر متعلقة ببقائه يف حكم املسافر، إذا نوى اإلقامة ولو يوما واحدا، ولو 

 حلظة فعند ذلك يصري مقيما.

 

 إذا بدأ اإلقامة يف بعض يوم[: - 32)فصل ]

ألغاه، وحسب من غده، وقال غريه: يراعى إقامة عشرين صالة من وإن دخل يف بعض يوم، قال ابن القاسم: 

وقت عزمه على اإلقامة، فالبن القاسم أن العبادة املتعلقة بعدد أيام حتسب قبل طلوع الفجر، ويلغى ما كان 

بعد طلوعه كالعدة بالشهور واألسبوع يف العقيقة، ولغريه أن االعتبار باألربعة أيام مجيعها لعشرين صالة 

 لفيقها يوجد فيها هذا املعنى، فكان مبنزلة كماهلا(.وت

( يعين إذا بدأ اإلقامة يف بعض يوم، كيف حنسب أربعة وإن دخل يف بعض يوم، قال ابن القاسم: ألغاه)
أيام؟ لو دخل يف أثناء ايلوم بعد الظهر قال ابن القاسم: هذا ايلوم ذهب بعضه، يلغيه، يبدأ حيسب أربعة 

( أربعة وقال غريه: يراىع إقامة عرشين صالةاثلالثاء من األربعاء يبدأ احلساب، ) غد، ايلومأيام من 
أيام فيها مخسة يف أربعة، عرشين، هذا قول احلنابلة، إذن حيسب عرشين صالة، أدرك أي صالة، دخل 
اآلن بعد العرص يبدأ من املغرب، حيسب من املغرب عرشين صالة، مغرب، عشاء، فجر، ظهر، عرص، 

عشاء ...الخ، يف الصالة العرشين إذا بيق يف تلك ابلدلة بعدها صار مقيما، خماطب بما خياطب  مغرب،
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( أن العبادة املتعلقة بعدد أيام حتسب قبل طلوع الفجر( ما وجه ابن القاسم؟ )القاسم فالبناملقيم، )به 
ويلىغ  ذلك ايلوم )الصوم يتعلق بايلوم، فيحسب قبل طلوع الفجر، أما إذا جاء بعد طلوع الفجر أليغ

( املرأة تعتد بالشهور، تبدأ عدتها من بداية ايلوم، فإن اكنت العدة ما اكن بعد طلوعه اكلعدة بالشهور
بدأت من انلهار، جاءها مثال خرب الطالق أو وفاة الزوج بعد الظهر، أو بعد العرص، أو بعد الفجر تبدأ 

 من غد.

أ احلساب من الغد، لكن إذا ودل ظهرا هذا ايلوم يلغيه، ( إذا ودل يلال يبدواألسبوع يف العقيقة) 
( أربعة أيام فيها عرشون االعتبار باألربعة أيام مجيعهافالعربة ببداية ايلوم، وأما غري ابن القاسم، قالوا )

 صالة إذا العربة بعرشين صالة، هذا خالف من قيد السفر بمدة، ومسافة. 

 

 :من أفطر يف صيام التطوع[ - 33)فصل ]

ومن تطوع بالصوم لزمه إمتامه إذا كان حاضًرا ومل جيز له اخلروج منه إال لعذر، فإن أفطر لغري عذر لزمه 

، وألنها عبادة مقصودة لنفسها كاحلج والُعمرة، فأما القضاء {َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد}القضاء خالًفا للشافعي لقوله تعاىل: 

صبحتا صائمتني متطوعتني فيه فُأهدي هلما طعام فأفطرتا عليه، فلما روي: أن عائشة وحفصة رضي اهلل عنهما أ

فقال صلى اهلل عليه وسلم: "اقضيا يوما مكانه" وإن أفطره من عذر ملرض أو عطش أو شدة جوع أو إكراه أو 

سهو أو خطأ وقت فال قضاء عليه ألنه التزمه مع القدرة على إمتامه، فإذا قطعه عليه قاطع بغري صنعه وال 

 ره فال شيء عليه(.اختيا

ومن تطوع بالصوم لزمه إتمامه صيام اتلطوع مثل ايلوم نوى أن يصوم هل جيوز أن يفطر أثناء انلهار؟ )
فإن أفطر لغري ( سفر، مرض، وغريه )ولم جيز هل اخلروج منه إال لعذر( ليس مسافرا )إذا اكن حارًضا

يفطر، األحد يلال نويت الصيام، االثنني ( الشافيع يقول: جيوز أن عذر لزمه القضاء خالفًا للشافيع
أصبحت صائما، مع الظهر أردت أن تفطر، فالشافيع وأمحد بن حنبل يقول جيوز هل ذلك، يستحب 

اإلتمام، واألفضل اإلتمام لكن جيوز أن يفطر، وهل جيب القضاء؟ ال جيب وإنما يستحب، مالك يقول: 
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ال يقيض، أما لغري عذر فال جيوز أن يفطر، فإن أفطر ال جيوز أن يفطر لغري عذر، إذا اكن عذرا يفطر و
ْوفُوا بِاْلُعُقودِ لزمه القضاء، ما ادليلل؟ )

َ
 {( وهذا عهد أخذه ىلع نفسه، ونوى الصيام.لقوهل تعاىل: }أ

( إذا دخل يف احلج "بليك امهلل حجة"، ثم أبطل احلج بردة، وألنها عبادة مقصودة نلفسها اكحلج والُعمرة) 
وكذلك العمرة، فأحلق   اتلفصيل، أتم حجه ولزمه القضاءحلج جبماع قبل اتلحلل األول ىلعأو أفسد ا

املالكية الصيام باحلج والعمرة، الصيام عبادة مقصودة، واحلج عبادة مقصودة، لو أفسد احلج يف وسطه 
 لزمه القضاء، لو أفسد الصيام يف وسطه لزمه القضاء.

هدي فأما القضاء فلما روي: أن اعئشة ) 
ُ
وحفصة ريض اهلل عنهما أصبحتا صائمتني متطوعتني فيه فأ

احلديث رواه أبو داود  1"(هلما طعام فأفطرتا عليه، فقال صىل اهلل عليه وسلم: "اقضيا يوما ماكنه
والرتمذي وأخرجه مالك يف املوطأ أيضا، لكن يف إسناده مقال وروي مرسال، وتُكلم يف إسناده، ففيه 

سألة أن املتطوع جيوز هل أن يفطر وإن اكن األوىل هل أن يصوم، فإن أفطر ضعف، والصواب يف امل
فيستحب هل القضاء، ادليلل: أصبح رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوما ودخل ىلع اعئشة، فقالت: يا 

فأعطته فأكله،  2(لقد أصبحت صائما قربيه(، فأرته، قال )أرينيهرسول اهلل أهدي ايلوم نلا حيس، قال )
( قال: تقدميع صىل اهلل عليه وسلم لويلمة فاجتمعوا فتأخر أحدهم، قال انليب صىل اهلل عليه وسلم )ود

(، وقال صىل اهلل عليه تكلف لك أخوك وداعك أفطر وصم ماكنه يومايا رسول اهلل إين صائم، قال )
يديع هل،  يأكل فإن لم يأكل يصيل يعين 3(من ديع فليجب فإن اكن صائما فليطعم أو يلصلوسلم )

 فإذن جيوز أن يفطر، واألفضل هو اإلتمام، وإذا أفطر يستحب هل القضاء.

( وإن أفطره من عذر ملرض أو عطش أو شدة جوع أو إكراه أو سهو أو خطأ وقت فال قضاء عليهقال )
ألنه خالفا لألحناف، احلنفية يقولون: املتطوع إذا أفطر وجب القضاء، سواء أفطر لعذر أو لغري عذر )

 (.الزتمه مع القدرة ىلع إتمامه، فإذا قطعه عليه قاطع بغري صنعه وال اختياره فال يشء عليه

 

                                                           
 ( ضعيف[735( ضعيف الترمذي )26267(، وأحمد )3291(، والنسائي في ))السنن الكبرى(( )735(، والترمذي )2457] أخرجه أبو داود ) 1
 ([2324(، والنسائي )734بنحوه، والترمذي )( 24220(، وأحمد )1701(، وابن ماجه )2455(، وأبو داود )1154]نحوه أخرجه مسلم ) 2
 [ 1431]صحيح مسلم  3
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 من تطوع بالصوم يف السفر أو احلضر ثم سافر فأفطر[: - 34)فصل ]

إذا تطوع يف السفر أو صام يف احلضر ثم سافر يف بقية يومه، فأفطر ففيها روايتان: إحداهما وجوب القضاء 

سقوطه، فوجه األوىل أنه أفطر خمتاًرا مع إمكان اإلمتام كاحلاضر، ووجه الثانية أن كل معنى جاز  عليه واألخرى

 معه اإلفطار يف رمضان سقط به القضاء يف التطوع أصله املرض(.

( املتطوع يف احلرض إذا تطوع يف السفر أو صام يف احلرض ثم سافر يف بقية يومه، فأفطر ففيها روايتان)
عذر ال جيوز أن يفطر عند مالك، وإذا أفطر وجب القضاء، إذا تطوع يف السفر أو صام يف  إذا مااكن هل

( يعين إذا روايتان: إحداهما وجوب القضاء عليهاحلرض ثم سافر بقية يومه، جيوز أن يفطر أو ال؟ قال )
ن اإلتمام أنه أفطر خمتاًرا مع إماك( ملاذا قال بعضهم جيب؟ )واألخرى سقوطه، فوجه األوىلأفطر، )

ووجه اثلانية أن لك معىن جاز ( هو اكحلارض، وهذا العذر طارئ وليس عذرا يسمح هل بالفطر )اكحلارض
( يعين جيوز إذا سافرت يف رمضان أن معه اإلفطار يف رمضان سقط به القضاء يف اتلطوع أصله املرض

رض، إذا كنت متطواع تفطر، وباتلايل إذا سافرت يف صيام اتلطوع تفطر وال قضاء عليك، مثل امل
فمرضت ال قضاء عليك، إذن إذا سافرت فال قضاء عليك، وهذا هو الصحيح، أنه إذا تطوع يف السفر 
جاز هل أن يفطر، وإذا صام يف احلرض ثم سافر يف بقية يومه جاز هل أن يفطر، فإن اكن من فرض قضاه، 

 وإن اكن من نفل فيستحب القضاء لغري وجوب.

 

 ر معيًنا فمرض[:من نذ - 35)فصل ]

إذا نذر يوًما معيًنا فمرضه فال قضاء عليه ألنه التزم صوًما عينه، فإذا فات فال قضاء عليه وإن صومه مع فواته 

غري ممكن، وكذلك إذا حاضت فإن أفطر متعمًدا فعليه قضاؤه، وألنه مستحق عليه، فإذا تركه استحق البدل 

 باًرا بقطع التتابع، وقيل: يف املرض يقضي واألول أصح(.عليه اعتباًرا برمضان والسفر ليس بعذر اعت
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( قال سأصوم يوم األحد القادم، فجاء األحد وصام، ثم إذا نذر يوًما معيًنا فمرضه فال قضاء عليه)
فإذا فات فال مرض وأفطر ال يلزمه القضاء ألن الصوم متعلق بوقت، فات ذاك الوقت من غري تفريط، )

(، قالت املرأة: أنوي أن أصوم غدا فواته غري ممكن، وكذلك إذا حاضت قضاء عليه، ألن صومه مع
فإن أفطر متعمدا فعليه األربعاء، بينما يه صائمة حاضت، تفطر، وهذا انلذر ال يلزمها القضاء، )

( هذا انلذر قضاؤه(، ألنه تعمد، )وألنه مستحق عليه، فإذا تركه استحق ابلدل عليه اعتباًرا برمضان
والسفر ليس بعذر اعتباًرا بقطع اتلتابع، وقيل: يف املرض يقيض واألول  هذه احلالة )جيب قضاؤه يف

وألنه مستحق عليه، فإذا تركه استحق ( هذا انلذر املعني، )فإن أفطر متعمًدا فعليه قضاؤه( قال )أصح
بارا اعت( هذا نذر يلزمه أن يقوم به، فإذا تركه استحق ابلدل، وابلدل هو القضاء، )ابلدل عليه

( يعين والسفر ليس بعذر اعتباًرا بقطع اتلتابع(، من أفطر يف رمضان لزمه القضاء، قال )برمضان
السفر ليس عذرا يمنعه من القضاء، كقطع اتلتابع، كونه ال يقيض باتلتابع ال يمنعه من القضاء بل 

مه القضاء، زمعني يلل: إذا مرض وأفطر يف نذر ( قيوقيل يف املرض يقيض، واألول أصحيلزمه القضاء، )
 والصحيح عدم القضاء.

 

 إذا حاضت يف صيام الشهرين أو أكل ناسًيا[: - 36)فصل ]

إذا حاضت يف صيام الشهرين أو أكل ناسًيا أو خمطًئا للوقت مل يقطع تتابعه ألنَّه أمر غالب كاحليض، وإمنا 

ن مرض فأفطر مل يقطع التتابع )خالًفا قلنا: إن احليض ال يقطعه ألنه ال يكون هلا سبيل إىل اخلالص منه، وإ

للشافعي ألنه عذر ال ميكنه دفعه كاحليض(، وإن سافر فأفطره انقطع تتابعه ألنه يقدر معه على الصوم فلم 

 يكن عذًرا يف قطع التتابع(.

( إذا حاضت يف صيام الشهرين أو أكل ناسًيا أو خمطًئا للوقت لم يقطع تتابعه ألنَّه أمر اغلب اكحليض)
نسان يلزمه صيام متتابع، شهران متتابعان، أثناء الصيام حاضت املرأة، أو نفست، أو أكل ناسيا، أو إ

وإنما قلنا: إن احليض ال يقطعه ألنه ال يكون هلا سبيل إىل رشب ناسيا، فال يقطع اتلتابع، يواصل )
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( م يقطع اتلتابعوإن مرض فأفطر ل( أمر ليس هلا دخل فيه، يقع عليها من غري فعلها )اخلالص منه
( املرض ليس هو من يوقع نفسه، وإنما يقع خالفًا للشافيع ألنه عذر ال يمكنه دفعه اكحليضأيضا )

وإن سافر فأفطره انقطع تتابعه ألنه يقدر معه ىلع الصوم فلم يكن عليه، فصار حاهل كحال احليض،  )
، ينظر إىل السفر، السفر عذر لإلفطار، ( اتلتابع البد منه، فهل جيوز قطعه بالسفرعذًرا يف قطع اتلتابع

لكن اتلتابع الزم، فالبد من اتلتابع وال جيوز هل أن يقطعه، إن جاءه السفر واكن سفرا ليس واجبا 
وليس حتما ليس هل أن يسافر، وإن سافر ال يقطع وال يفطر، فإن اكن حتما ال يفطر، ويتابع الصوم، ألن 

 فقط بل للتتابع، فإن أفطر انقطع تتابعه.هذا الصوم مفروض متتابع، ليس لزمان 

 

 من أفطر يف رمضان بعذر ثم زال عذره[: - 37)فصل ]

ومن أفطر يف رمضان بعذره ثم زال عذره يف بقية يومه فذلك على ضربني: إن كان عذره يبيح الفطر مع 

الت أعذارهم يف بقية العلم بأن اليوم من رمضان مل يلزمه إمتام اإلمساك كاحلائض واملريض واملسافر إذا ز

يومهم، وإن كان عذًرا يسوغ الفطر معه بشرط عدم العلم بأن الوقت مستحق صومه، فإن زوال العذر موجب 

لإلمساك، وذلك كخطأ العدة والوقت باإلفطار قبل الغروب أو بالسحر بعد الطلوع مع االجتهاد والظن لبقاء 

 الليل وخروج النهار واألكل سهًوا وما أشبه ذلك(.

( امرأة أفطرت ألنها حائض، ومن أفطر يف رمضان بعذره ثم زال عذره يف بقية يومه فذلك ىلع رضبني)
فذلك ىلع رضبني إن اكن عذره يبيح الفطر مع العلم بأن ايلوم من يف منتصف انلهار طهرت، قال )

ن رمضان، ( احلائض تفطر يف رمضان ويه تعلم أن ايلوم مرمضان لم يلزمه إتمام اإلمساك اكحلائض
وإذا جاء رمضان ويه حائض أفطرت، فهذه إذا طهرت يف نهار رمضان ال يلزمها اإلمساك هلا أن تأكل، 

( املريض يف نهار رمضان جيوز أن يفطر، املسافر جيوز أن يفطر، املريض إذا صح واملريض واملسافر)
ه يف نهار رمضان، وقد أفطر وبرئ يف نهار رمضان جاز هل أن يأكل، وال يلزم اإلمساك، املسافر دخل بدل

 صباحا، هل أن يأكل وال يلزمه اإلمساك.
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إذا زالت أعذارهم يف بقية يومهم، وإن اكن عذًرا يسوغ الفطر معه برشط عدم العلم بأن الوقت )
( يعين ترقبنا مستحق صومه، فإن زوال العذر موجب لإلمساك، وذلك كخطأ العدة والوقت باإلفطار

م، قلنا غدا ثالثون شعبان وليس رضمان، غدا طلع الفجر فجاءت األخبار أن اهلالل فلم نره ايلو
اهلالل رؤي أمس، فايلوم من رمضان، وجب اإلمساك، إن كنا قد أفطرنا، والوقت باإلفطار، أفطر يظن 

قبل الغروب أو بالسحر أن الشمس غربت، ثم طلعت، فوجب أن يمسك حىت يتحقق من الغروب، )
( إذا أكل ناسيا تهاد والظن بلقاء الليل وخروج انلهار واألكل سهًوا وما أشبه ذلكبعد الطلوع مع االج

 البد أن يمسك.

 

 يف صيام الدهر[: - 38)فصل ]

، وقوله {َفَمْن َتَطوََّع َخْيًرا َفُهَو َخْيٌر َلُه}سرد الصوم جائز إذا أفطر األيام املنهى عن صيامها لقوله تعاىل: 

ول اهلل َعزَّ وَجلَّ: كل عمل ابن آدم له إال الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به"، وألن صلى اهلل عليه وسلم: "يق

مجاعة من الصحابة قد فعلوا ذلك، وألنه من عبادات األبدان املبتدأة فجاز سرده يف أوقات جوازه كالصالة 

 واهلل أعلم.(

( ما حكم صوم صيامهارسد الصوم جائز إذا أفطر األيام املنىه عن مسألة أخرى يف صيام ادلهر )
ادلهر؟ بعض العلماء قال جيوز ىلع اإلطالق، وبعضهم قال: ال جيوز وهو حرام ىلع اإلطالق، وبعضهم 
قال: يكره، بعضهم قال جائز برشط اإلفطار يف األيام املنىه عنها، ما يه األيام املنىه عنها؟ الفطر، 

لقوهل تعاىل: }َفَمْن ام أخرى فيها خالف، )األضىح، باتفاق، وفيه خالف يف ثالثة أيام الترشيق، وأي
: لك عمل ابن آدم هل إال  َع َخرْيًا َفُهَو َخرْيٌ هَلُ{، وقوهل صىل اهلل عليه وسلم: "يقول اهلل َعزَّ وَجلَّ َتَطوَّ

"( فهذا فيه الرتغيب يف الصيام، من غري تقدير وتضييق، فجاز أن يصوم ولو الصوم، فإنه يل وأنا أجزي به
( كعبد اهلل وألن مجاعة من الصحابة قد فعلوا ذلكوم، ولو صام ادلهر إال األيام املنىه عنها )رسد الص

(، وألنه من عبادات األبدان املبتدأة فجاز رسده يف أوقات جوازه اكلصالة واهلل أعلمبن الزبري وغريه )
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هر واألظهر هاهنا أنه ال كما جيوز أن تصوم ركعات متتابعة، أحلقه بالصالة، وهذه املسألة ويه صيام ادل
ما ، ويف رواية قال )1(من صام ادلهر فال صام وال أفطرجيوز صيام ادلهر لقوهل صىل اهلل عليه وسلم )

من صام ادلهر ضيقت عليه ، ويف رواية )2(ما صام من صام األبدرواية قال )(، ويف صام وما أفطر
أفضل الصيام صيام أيخ داود اكن يه وسلم )، إىل غري ذلك من األحاديث، وقد قال صىل اهلل عل3(جهنم

 .4(يصوم يوما ويفطر يوما

نكتيف بهذا القدر، بيق كتاب االعتاكف وفيه أربعة أوراق ويأخذ منا وقتا، لعلنا نكتيف بهذا، لرنتاح 
هذه الساعة، وعندنا بعد املغرب درس يف أحاديث املنتىق، فقد أتممنا كتاب الصيام من املعونة، 

 تعليق يسري، وفك للعبارات وبيان أوجه االستدالالت ألهل العلم. واحلقيقة هو

نسأل اهلل تبارك وتعاىل أن جيزي القايض عبد الوهاب ابلغدادي رمحه اهلل تعاىل خري اجلزاء، وأن يثيبه 
خري اثلواب، ونسأل اهلل تبارك وتعاىل أن يبلغنا رمضان يف صحة واعفية، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه كما 

 ويرىض، وأن يوفقنا ملا حيب ويرىض، وجزاكم اهلل خريا ىلع هذا الصرب. حيب

 واهلل أعلم وصىل اهلل وسلم وبارك ىلع نبينا حممد وآهل وصحبه أمجعني.

                                                           
 ( صحيح[2425]صحيح أبي داود ) 1
 ([1159]صحيح مسلم ) 2
 ( إسناده جيد[3202]السلسلة الصحيحة ) 3
 ([6760(، وأحمد )2392(، والنسائي )2427(، وأبو داود )1159(، ومسلم )1976]نحوه أخرجه البخاري ) 4


